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( dry-net) خبرنامه  شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي    

اخبار جهاني  
به هفتمین خبرنامه Drynet خوش آمديد.  
اين خبرنامه بخشي از فعالیت هاي مربوط به 
پروژه Drynet مي باشد که به موضوعات 
بین المللي، منطقه اي و ملي مرتبط با مناطق 
خشک مي پردازد. در اين شماره گزارشی از 
yDr  تجزيه و تحلیل دستاوردهای پروژه
netپس از 3 سال از آغاز آن ارائه خواهد 
شد. همچنین رهکارهای استمرار و تداوم 

دستاوردهای آن در آينده مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. 

همانگونه که در مجله شماره 6 ذکر گرديد، 
Drynet در قالب يک پروژه 3 ساله و با 

حمايت نهادهای رسمی وابسته به کنوانسیون 
  GM مقابله با بیابانزايی نظیر مکانیسم جهانی

از سال 2007 تشکیل گرديد. اين پروژه هم 
اکنون در فاز پايانی فعالیتهای خود قرار دارد. 
در اين فاز،  اعضاء شبکه در قالب يک فرايند 

مشارکتی، به ارزيابی نتايج، دستاوردها و 
اثرگذاری اقدامات انجام شده در طول اجرای 

پروژه پرداختند. نتايج حاصل از اين ارزيابی 
مبین تقويت جايگاه اعضاء شبکه در ايفای نقش 
برای مقابله با بیابانزايی و نیز بهره مندی دست 

اندرکاران مرتبط در سطوح جهانی و ملی بود. 
بنحوی که جوامع و نهادهای مرتبط در سطوح 

مختلف تمايل و تاکید خود را بر استمرار و تمديد 
 پروژه ابراز داشتند..   

 Drynet سومین نشست سالیانه اعضاء
بمنظور تدوين الگوی شناسايی دستاوردها و 

درک روشنی از برنامه های پیش رو در نوامبر 
2009 در شهر رم ايتالیا برگزار گرديد. برنامه 

اين نشست شا مل دو بخش جداگانه بود. در 
بخش اول، نشست داخلی اعضاء برای تدوين 

چهارچوب و خط مشی ارزيابی و نیز برنامه 
پیش رو مورد بحث قرار گرفت. بخش دوم، 

يک نشست دو روزه با دعوت از دست اندرکاران 
موثر و مرتبط با مقوله بیابانزايی بود که در محل 
IFAD برگزار شد. در اين بخش، اعضاء شبکه 

به تشريح عملکرد خود و برنامه های پیش رو 
و بحث و تبادل نظر با نمايندگانی از سازمانها 
 ،GMو نهادهايی همچون، مکانیسم جهانی

سازمان خوارو بار و کشاورزی  FAO ، ائتالف 
yDeser ILC ، شبکه    بین المللی سرزمین
Net و همچنین تعدادی از سازمانهای مردم 
نهاد کشورهای توسعه يافته مبتالبه بیابانزايی 

 پرداختند.

ما مشتاقانه منتظر دريافت  ديدگاه ها و نقطه نظرات 
شما در باره اين نشريه و نیز درج گزارشات و مقاالت 
شما در ارتباط با موضوعات شماره آينده می باشیم . 

آدرس ما :
 y تقاطع خیابان 12 فروردين y خیابان آذربايجان

پالک 142
تهران 13169 ايران 
تلفن    66972973
فاکس  66400811

www.cenesta.org       : وب سايت
پست الکترونیکی :

          dryynet.iran@cenesta.org       

آينده مناطق خشک ابتکاري جهاني براي 
 شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي طرحي متشکل از 14 سازمان غير دولتي از
بيابانزايی همکاری با تخريب سرزمين و   تمام نقاط دنياست که برای مقابله 

کنند  می 
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فهرست مطالب
 اخبار جهانی

Drynety1 همگام با مسائل روز

Drynet مروری بر عملکرد فاز اول پروژه y2

y3 پروتوکل های زيستی فرهنگی جوامع محلی  

y4 دامداری و تاثیرات متقابل آن با تغییرات آب وهوايی  

 گزارش ها و مقاله ها

1- شاهزنگ يادگاری از ايل
 2- الگوي ايراني توسعه گردشگري جامعه بنياد

 3- عشاير، واسطۀ بين اقتصاد و محيط زيست
4-مفاهيم ، موانع و مولفه های بهره وري توليد در 

 جامعه عشايری
5- مغايرت مديريت سازه ای آب با قوانين ملی و 

تعهدات بين المللی
6-کشاورزی ارگارنيک توانايی تغذيه جمعيت جهان 

 را دارد
7- درک ارتباط  ما بين کشاورزی ، محيط زيست و 

 سالمتی
8- مديريت پايدارآب و خشکسالی

 9- توصيه هايی برای پايش و ارزيابی بيابانزايی
 10- زنان و بيابانزايی

11- نهمين کنفرانس اعضاء کنوانسيون مقابله با 
بيابانزايی

1 موسسه توسعه پايدار و محيط زيست
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شبکه Drynet خود را بعنوان مرجع و نقطه 
اتصال دانش بومی و محلی مرتبط با مناطق 

خشک و تخريب سرزمین معرفی نموده و سعی 
دارد تا با ايجاد و تقويت ارتباط جوامع محلی، 
سیاستگزاران و جوامع علمی، توجه آنان را به 

اهمیت دانش بومی جلب نموده و تبادل اطالعات 
و دانش را بین آنان تسهیل نمايد. بدين ترتیب 

پیشرفتهای علمی جنبه کاربردی پیدا کرده و 
مطابق و همسو با نیاز واقعی جوامع محلی تعريف 

خواهد شد. اين شبکه همچنین در طول اجرای 
پروژه سعی داشته تا با تقويت اعضاء، آنان را 

بعنوان دست اندرکارانی مطمئن و توانمند برای 
ايجاد ارتباط بین جوامع محلی و سیاستگزاران 

در سطوح مختلف ملی و بین المللی ياری نمايد. 
نتیجه اين خط مشی ارتقاء جايگاه جوامع محلی 

و نقش آفرينی آنان در عرصه های ملی و بین 
 المللی بوده است. 

شرايط کنونی مناطق خشک، ضرورت برقراری 
و تداوم فرايندی مشارکتی برای مديريت اين 

مناطق را ايجاب می کند. در اين راستا توانمند 
سازی جوامع محلی بنحوی که بتوانند خواسته 
های خود را مطرح نموده و در اين فرايند نقش 

آفرينی کنند، بیش از پیش احساس می شود.
فضای تعاملی و همگرايی دست اندرکاران مختلف 

در سومین نشست پروژه برای برنامه های آتی 
پروژه بسیار ارزشمند بود. اين فضا در واقع بازتابی 
از سیاستها و هدفگزاری پروژه، در مسیر آينده را 
ترسیم نموده است. سیاستهايی که بر همسويی و 
اتحاد دست اندرکاران مختلف و تقويت همکاريها 

برای مقابله با بیابانزايی تاکید دارد.  

شبکه Drynet با همراهی برخی از نهادهای 
بین المللی بدنبال تداوم، توسعه و گسترش شبکه 

می باشد. در حال حاضر تمامی اعضاء شبکه به 
همراه کمیته راهبردی در حال تدوين جزئیات و 

دستورالمعل مرحله بعدی پروژه می باشند. 
تمرکز اين پروژه در آينده نیز بر تداوم مقابله با 

بیابانزايی در سطح جهانی و نیز بهبود زندگی 
جوامع تحت تاثیر از بیابانزايی، تخريب سرزمین و 

تغییرات اقلیمی خواهد بود.
با تشکر از توجه، تالش و مشارکت مستمر اعضاء 

شبکه طی سه سال گذشته و تمامی سازمانها، 
نهادها و افرادی که در اين راستا همکاری داشته 
اند. اين شبکه مشتاقانه عالقمندی خود را برای 

تداوم همکاری سازمانهای ذيربط و افراد عالقمند 
در برنامه های آتی شبکه ابراز می دارد.   

 پروتوکل های زیستی - فرهنگی
ابزاری برای توانمند سازی جوامع بومی

      جوامع دامدار y بويژه در مناطق خشکy را 
بايستی بعنوان مديران منابع ژنتیکی دامی 

دانست. تولید و پرورش دامهای مقاوم در برابر 
شرايط دشوار اکوسیستم از مهمترين اهداف 

دامداران بومی می باشد. چرا که نژادهای بومی 
دام، قابلیت بیشتری در سازگاری با شرايط 

خشکسالی و سازگاری با پیامدهای ناشی از 
تغییرات آب و هوايی دارند. اين قابلیتها اغلب 
در نژادهای اصالح شده با روشهای مصنوعی 

مشاهده نمی شود.
نقش و اهمیت  دامداری سنتی و دانش بومی 

مرتبط در مديريت پرورش دام  موضوعی است 
که در نشريه اخیر سازمان خواروبارو کشاورزی 

جهانی FAO مورد توجه قرار گرفته است  
)FAO, 2009(. در اين نشريه، استفاده از 

روشهای بومی و سنتی پرورش دام در برنامه 
عمل جهانی منابع ژنتیکی دامی لحاظ گرديده 

است. عالوه بر اين کنوانسون تنوع زيستی از 
کشورهای متعاهد عضو می خواهد تا روشهای 
حفاظتی در شرايط طبیعی  inysitu را اعمال 

نموده و در اين راستا با به رسمیت شناختن 
و بهره گیری از دانش بومی و تجارب جوامع 

محلی زمینه مناسب برای اعمال اين روش 
 حفاظتی را ايجاد نمايند. 

 
علیرغم اين توافقات بین المللی، موضوع حفاظت 

در محیط های طبیعی در مورد دام متکی به 
مراتع و جوامع وابسته بندرت مورد توجه و 

حمايت قرار گرفته و برنامه های توسعه اصالح  
نژاد دام با نژادهای غیر بومی و روشهای حفاظت 
در محیط های مصنوعی exysitu مبنای برنامه 
ريزی های برخی از دولتها قرار می گیرد. جوامع 

بومی دامدار اغلب از حقوقی که کنوانسیونهای 
الزام آوری همچون کنوانسیون تنوع زيستی 

و ساير نهادهای قانونی برای حمايت از شیوه 
مديريتی آنان تصويب نموده اند، بی اطالع می 
 باشند. در چنین شرايطی پروتوکل های زيستی 

 فرهنگی جوامع محلی
 Bioycultural Community

Protocols
می تواند بعنوان ابزاری موثر برای ارتقاء آگاهی 
و دفاع از حقوق جوامع بومی بکار گرفته شود. 
با اجرای اين پروتکلها جوامع بومی می توانند 
نسبت به ثبت دانش بومی و منابع ژنتیکی و 

شیوه های سنتی مديريت دام اقدام نمايند. اين 
تعهد نامه ها می توانند نظامهای مديريت دانش 

بومی را برای آيندگان حفظ نموده و فرايند 
عملیاتی نمودن اين نظامها را تسهیل نمايد. 

بدين ترتیب  نقش جوامع محلی در قبال اجرای
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کنوانسیون تنوع زيستی مشخص و تبیین خواهد 
 BCPs گرديد.   در حالی که رفته رفته موضوع

جای خود را در ادبیات کنوانسیون تنوع زيستی 
و در ارتباط با مفاهیم دسترسی به اطالعات و 

مشارکت جوامع بومی در منافع باز می کند، اعضاء 
شبکه Drynet )LPPS( فعالیتهای خود را در 
ارتباط با عملیاتی نمودن پاراگراف 8j کنوانسیون 
تنوع زيستی ) حفاظت ژنتیکی در محیط طبیعی 

inysitu( بعنوان يک ابزار قانونی و الزام آور 
 دنبال می کنند.

 برای اطالعات بیشتر به منابع زير مراجعه شود:

• FAO. 2009. Livestock keepers 
Guardians of biodiversity. 
Animal
Production and Health Paper 
167. Rome.
http://www.pastoralpeoples.org/
docs/
livestock_keepers_guardians.
pdf
• Natural Justice and UNEP. 
2009.
Biocultural Protocols. A 
Community
Approach to Ensuring the 
Integrity
of Environmental Law and 
Policy.
http://www.unep.org/commun y
typrotocols/
PDF/communityprotocols.pdf
• Raika Biocultural Protocol.
http://www.abs.biodivychm.de/
fileadmin/
ABS/documents/2009yRaika%20
Community%20Protocol%20final.
pdf

 رويدادهای جهانی
سال 2010

  1-4 فوريه 2010  
اولین کنفرانس مرکز بین المللي تحقیقات 

 ICARDA کشاورزي در مناطق خشک
با عنوان امنیت غذايی و تغییرات  آب و 
هوای در مناطق خشک. عمان – اردن

www.icarda.cgiar.org/
Announcement/
2009/IntlConfrnc_
FoodSecurity/

  21-27 فوريه 2010 
 چهارمین کنفرانس بین المللی  سازگاری 

جامعه محور با تغییرات آب و هوايی در شهر 
دارالسالم – تانزانیا

هدف از برگزاری اين کنفرانس تبادل 
اطالعات و تصمیم گیری درباره برنامه 

سازگاری جامعه محور با تغییرات آب 
و هوايی و توسعه تبادل تجربیات با 

کشورهايی خارج از قاره آفريقا می باشد. 
به همین منظور در برنامه اين کنفرانس 

يک کارگاه تخصصی برای معرفی درسهای 
آموخته  و تجارب موفق تعريف شده است. 

هدف نهايی اين برنامه تبادل دانش و 
تجربیات بمنظور کمک به جوامع آسیب 
پذير از تغییرات آب و هوايی می باشد. 

http://community.eldis.
org/.59b70e86/
CBA%20Conference%20
Announcement.Pdf

  28-31  مارس 2010  
کنفرانس جهانی تحقیقات کشاورزی برای 

توسعه )GCARD(  ارتقاء اثر بخشی 
تحقیقات بر توسعه:  بنا به درخواست و 

میزبانی مونته پلیه ، فرانسه در بخش اول 

اين نشست که با دعوت از تصمیم گیران 
 بلند پايه، آزانسهای

 بین المللی و ذينفعان و سازمانهای 
تاثیرگذار تشکیل خواهد شد، موضوع  
نیازهای بخش تحقیقات کشاورزی و 

سازمانهای ذيربط برای افزايش اثربخشی 
دانش نوين برای کاهش فقر مورد بررسی 
و ارزيابی قرار می گیرد. بخش دوم که در 

واقع بخش اصلی اين کنفرانس نیز می 
باشد نشستی با حضور تمامی بخشها بوده 

اودست اندرکاران مرتبط با توسعه تحقیقات 
کشاورزی را شامل می شود. اين دست اندر 

کاران شامل کشاورزان، مصرف کنندگان، 
جوامع مدنی، بخش خدمات، تامین کننده 

های نهاده های کشاورزی و نمايندگانی از 
 بخش بازاريابی می باشند. 

http://www.egfar.org/egfar/
/website

gcard/2010yconferenc y
FoodSecurityAndy
ateChangeInDryAreas_2009.
htmy

 16-20 آگوست 2010 
دومین کنفرانس بین المللی آب و 

هوا، پايداری و توسعه در مناطق نیمه 
خشک)ICID II( فورتالزا، برزيل

هدف از اين کنفرانس ارتقاء امنیت و 
پايداری توسعه در مناطق نیمه خشک می 
باشد. دومین کنفرانس ICID با دعوت از 
سیاستمداران، دانشمندان، و نمايندگانی از 

سازمانهای مردم نهاد، چالشها و فرصتهای 
مناطق خشک و نیمه خشک را برای دست 

يابی به آينده ای بهتر بررسی می کند.در 
اين کنفرانس، توصیه هايی برای کاهش 

آسیب پذيری و بهبود شرايط زيستی 
ساکنین مناطق خشک سرتاسر جهان ارائه 

خواهد شد. 
/http://ictsd.org/i/events/59501
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دامداری و تاثیرات متقابل آن با تغییرات  
آب و هوایی 

 کارشناسان می گویند:
 راه حل ساده ای وجود ندارد.

   سیاست کاهش تعداد دام در کشورهای در 
حال توسعه نتنها  باعث توقف انتشار گازهای 

گلخانه ای نمی شود بلکه  هیچ سودی هم برای 
جمعیت فقیر وابسته به دام  نخواهد داشت. اين 

سخن جمعی از کارشناسان مديريت دام می 
باشد. برای بسیاری از مردم موضوعاتی از قبیل 

گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوايی، 
تداعی گر تصاويری چون دودهای سیاهی که 
از دودکش کارخانه ها بیرون می آيند، امتداد 

طوالنی خودروهايی که در ترافیک بزرگراه ها 
گرفتار شده اند، درياچه های خشک و شده و 
سله بسته و يا خرسهای قطبی گرفتار شده در 

يخهای ذوب شده و شناور قطبی می باشد. 
در عین حال  بندرت می توان تصاويری نظیر 
شخم زدن زمین های کشاورزی، کشت دانه 

های زراعی و يا تعلیف دام را مرتبط با موضوع 
تغییرات آب و هوايی تجسم نمود. درواقع جايگاه 

و نقش فعالیتهای کشاورزی در مباحث مربوط 
به تغییرات اقلیم تا همین اواخر مورد غفلت 

واقع شده بود. يافته های اخیر اثبات می کنند 
که کشاورزی نقش غیر قابل انکاری در انتشار 

گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم داشته و 
از طرفی کشاورزی را بايستی يکی از اولین 

قربانیان تغییرات اقلیم بشمار آورد.
فعالیتهای کشاورزی نظیر: جنگل تراشی بمنظور 

ايجاد مزارع جديد، کود دهی خاک و حمل 
و نقل محصوالت و نیز دامپروری، قريب به 

يک سوم انتشار گازهای گلخانه ای را به خود 
اختصاص می دهند. در عین حال کشاورزان 

بخصوص کشاورزان کشورهای در حال توسعه، 
بیش از همه در معرض تهديدات تغییرات اقلیمی 

نظیر تغییر در الگوی بارندگی و تغییرات غیر 
قابل  پیش بینی آب و هوايی قرار دارند.

موضوع مديريت دام بايستی مورد توجه 
کارشناسان تغییرات آب و هوايی قرار گیرد. چرا 

که نیمی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای 
در بخش کشاورزی به تنهايی مربوط به اين 

بخش می باشد. در حاشیه اجالس اخیر کپنهاگ 
در خصوص تغییرات آب و هوا برخی از اظهار 

نظر ها حاکی از تمايل گروهی برای تدوين 
برنامه ای در مورد محدود کردن  تعداد دام و 

گوشت قرمز بود. که البته به نظر می رسد اين 
اقدامات يک نوع پاک کردن صورت مسئله و 

يا پاسخی بسیار ساده و سطحی برای حل يک 
چالش غامض و پیچیده باشد. توجه به اين نکته 
الزم است که مکانیسم تولیدات دامی اساسٌا در 

کشورهای توسعه يافته با کشورهای در حال 
توسعه متفاوت می باشد. در کشورهای توسعه 

يافته شیوه دامداری از نوع صنعتی و بسته بوده 
و غذای دام برمبنای استفاده از دانه های زراعی 
می باشد حال آنکه در کشورهای در حال توسعه 
و وابسته به تولیدات کشاورزی تغذيه دام عمدتًا 
با استفاده از گیاهان مرتعی و علوفه انجام می 

شود. تحقیقات نشان داده است که عامل اصلی 
انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به روشهای 

دامداری صنعتی در کشورهای توسعه يافته می 
باشد. ضمن آنکه تولیدات غیر ارگانیک اين نوع 
دامداريها بلحاظ استفاده مفرط از مواد شیمیايی 
و هورمونی نقش مضری بر سالمت انسانها نیز 
داشته اند. بنابراين چاره انتشار گازهای گلخانه 

ای از طريق دام را بايد در شیوه دامداری و 
تغذيه و پرورش دام جستجو نمود. در حال 

حاضر مصرف بیش از حد مواد پروتئینی يکی 
از چالشهای بهداشتی جوامع پیشرفته بشمار می 
رود. در حالی که سوء تغذيه ناشی از کمبود مواد 

پروتئینی از مشکالت بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه می باشد. اين امر نشان دهنده اين 

واقعیت است که تولید و توزيع  فراورده های 
دامی در کشورها متفاوت بوده و بنابراين برنامه 
های مرتبط با مديريت دام در ارتباط با انتشار 

بايستی بصورت متفاوتی تعريف  شوند.    
درکشورهای در حال توسعه بسیاری از مردمانی 

که به دامداری مشغول هستند در واقع کشاورزان 

خرده پايی می باشند که دامهای خود را با علوفه 
سبز و يا پس چر مزارع تعلیف می کنند و يا 

اينکه  مرتعداران کوچ رو می باشند و بسته به 
شرايط فصول مختلف سال دامهای خود را در 
مراتع يیالقی و قشالقی می چرانند. برای هر 
دو گروه از اين مردم امکان تغییر معیشت  و 
بهره گیری از ساير منابع  بسیار محدود می 
باشد. بعنوان مثال کل دام موجود در کشور 

آفريقا تنها 3 درصد از انتشار متان ناشی از دام 
را بخود اختصاص داده است. اين دامها اغلب 
بعلت تغذيه کم  تولید ناچیزی دارند و همین 

امر کشاورزان را به داشتن دام بیشتر ترغیب می 
کند. کارشناسان بر اين باوند که موضوع انتشار 
مشکل اصلی در اين مطقه نبوده بلکه مشکل 
اصلی در کارآيی تولید محصوالت دامی است. 
کاهش کارآيی تولید دام حتی در مقادير جزئی 
از مهمترين عوامل تهديد کننده جوامع فقیر و 

گرسنه در آفريقا می باشد.  
هم اکنون بیش از يک میلیارد نفر از جوامع 

انسانی زير خط مطلق فقر زندگی می کنند و 
از گرسنگی مزمن و سوء تغذيه ناشی از کمبود 
پروتئین رنج می برند. برای اين مردم کاهش 
تعداد دام، يک راه حل نیست بلکه پیدا کردن 
راهکارها و شیوه های پايدار دامداری تنها راه 
ممکن می باشد. بسیاری از دانشمندان علوم 
دامی و دام پروری آفريقا در حال حاضر راه 

سومی را برای مديريت پايدار دام جستجو می 
کنند. اين شیوه در واقع تلفیقی از دامداری 

صنعتی و دامداری سنتی می باشد. شیوه ای 
که بدون  دامن زدن به فقر و سالمت عمومی 
جامعه و با توجه به ظرفیت حمل منابع طبیعی 

تعريف شده باشد.
برای اطالعات بیشتر به منابع زير مراجعه شود:

http://www.scidev.net/en/suby
suharanafrica/
opinions/noysimpleysolutiony
tolivestocky
andyclimateychange.htm
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تأمين گاز مايع عشاير براي پيشگيري 
از تخريب مراتع

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، مديرکل 
امور عشاير خراسان رضوي گفت: به منظور 

پیشگیري از تخريب مراتع، گاز مايع در اختیار 
عشاير قرار مي گیرد. علي اکبر معمارزاده با اشاره 

به آغاز کوچ بیش از 300 خانوار عشاير کوچ رو از 
استان به مناطق قشالقي استان گلستان گفت: 

عشاير استان پس از بهره برداري از ته چراي 
مزارع، همه ساله با شروع فصل سرما به مناطق 

قشالقي کوچ مي کنند. وي با بیان اينکه به 
منظور پیشگیري از تخريب مراتع، گاز مايع 
مورد نیاز عشاير در محل استقرار آنها تأمین 

مي شود گفت: به منظور برخورداري عشاير از 
خدمات بهداشتي و درماني و دامپزشکي، راه هاي 

ارتباطي، آموزش و پرورش و سوخت زمستاني 
مورد نیاز عشاير، هماهنگي هاي الزم از طريق 
دستگاه هاي ذي ربط در استان گلستان به عمل 
http://www.farsnews.net/ .آمده است

.newstext"

بررسی ساماندهی صنايع دستی عشاير 
 کشور در نشست استان  های پايلوت

به منظور ساماندهی صنايع دستی عشاير 
کشور، نشست استانهای پايلوت با حضور حسن 

ايران پاک مديرکل امور تعاونی ها و مشارکت 
مردمی سازمان امور عشاير و مديران کل و 

مديران عامل اتحاديه های عشايری استانهای 
پايلوت هجدهم و نوزدهم آذرماه در استان 

 گلستان برگزار شد. 

 طرح ساماندهی صنايع دستی عشاير کشور 
در راستای تقويت نقاط قوت و رفع کاستی ها و 
موانع فراوری تولید بهینه صنايع دستی عشاير 

کشور از طرح های مهم سازمان امور عشاير است 
که در جلسات استان های پايلوت مورد بررسی 

قرار می گیرد. استانهای پايلوت اين طرح شامل 
استان های: آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، 
کهگیلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
کرمان، اصفهان، اردبیل، و گلستان می باشند. 

گفتنی است که در حال حاضر 35 درصد صنايع 
دستی کشور توسط جامعه عشايری تولید می شود 

که به لحاظ مرغوبیت از بهترين نوع صنايع 
/http://ashayeri.kr.ir .دستی می باشد 

25  درصد گوشت مورد نياز کشور 
 توسط عشاير توليد مي شود

مديرکل دفتر امور تعاونی ها و مشارکت های 
مردمی سازمان امور عشاير کشور گفت: ساالنه 

يک میلیون تن گوشت قرمز مورد نیاز کشور 
است که 25 درصد آن توسط عشاير تولید 

 می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حسن 
ايران پاک، ظهر سه شنبه در بازديد از محل 

يیالقی میان بند و فعالیت های شرکت تعاونی 
نمونه کشور در نیشابور افزود: جمعیت عشاير 
در سراسر ايران يک میلیون و 200 هزار نفر 
است که با دارا بودن حدود 24 میلیون رأس 
دام سبک در هر سال، مقدار 180 هزار تن 

گوشت قرمز، 430 هزار تن شیر و 36 هزار تن 
پشم تولید می کنند. وی خاطرنشان کرد: عشاير 
بايد با روشهای نوين و به گزينی نژادهای برتر 

گوسفند و تلقیح مصنوعی با کمترين هزينه 
بیشترين بهره وری را در دستور کار خود قرار 
دهند. ضمن اينکه عشاير بايد کارهای جانبی 

از قبیل زنبورداری، پرواربندی، پرورش مرغ 
بومی، کشاورزی، پرورش بوقلمون، پرورش دام 
سنگین، را در کنار دامداری خود داشته باشند. 

ايشان همچنین اظهار کرد که دولت با پرداخت 
تسهیالت بانکی بايد به قشر زحمت کش و 

عشاير و نهادينه کردن دانش بومي و نوين آنها 
 کمک کند

.http://www.roostanews . 

فانوس هاي خورشيدي براي نخستين 
بار چادرهاي عشاير منطقه ييالقي الر را 

 روشن کرد.
مسئول امور عشاير شمیرانات و تهران با اعالم 
اين مطلب در گفتگو با خبرنگار ايانا گفت: اين 

فانوس ها از صبح تا زماني که آفتاب وجود دارد، 
شارژ مي شوند و نور آن تا چهار ساعت در زمان 
تاريکي هوا دوام خواهد داشت. محسن بختیاري 

افزود: عالوه بر اين، يونیت هاي خورشیدي 
نیز که شبیه موتور برق عمل مي کند براي 

نخستین بار در اين منطقه به بهره برداري رسید. 
وي با اعالم اينکه اين يونیت، بدون هیچ سر 
و صدايي، حدود 140 وات ساعت برق تولید 

مي کند، خاطرنشان کرد: المپ هاي استفاده شده 
در اين سیستم از نوع LED و کم مصرف است 

که مي تواند چهار تا پنج چادر را روشن کند. 
بختیاري افزود: اين طرح ها به صورت پايلوت 
در منطقه يیالقي الر اجرايي شده است و در 

صورت مثبت بودن نتايج، به تولید انبوه خواهد 
رسید و براي کلیه عشاير قابل استفاده خواهد 

 بود.
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ملي نهاد  مردم  سازمان هاي  معرفي 

 مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست

موسسه توسعه پايدار و محیط زيست به عنوان 
يک سازمان مردم نهاد، اساس کار خود را در 
خدمت به جوامع بومي و محلي بويژه جوامع 

عشايري و روستايي متمرکز کرده است. 
اين مؤسسه عمده توان و نیروي خود را در عرصه 

حفاظت از منابع طبیعي، حفاظت از طبیعت، 
ارتقاء ظرفیت و توانمند کردن جوامع روستايي و 

عشايري، دستیابي به کشاورزي پايدار و ارگانیک 
و... در سطوح مختلف به کار مي گیرد، تا با تاثیر 
بر سیاست گذاري ها بتواند، با دست تواناي تمام 

گروه هاي ذيحق و ذينفع، رسالت خود را به انجام 
 رساند.

هدف هاي موسسه
• افزايش ظرفیت ها و توانمند کردن جوامع محلي 

از طريق بکارگیري رويکردهاي مشارکتي 
توسعه با هدف پايداري معیشت، برابري 

اجتماعي، اقتصادي و زيست محیطي؛
• داشتن نقش پل ارتباطي بین جوامع روستايي، 

عشايري و سازمان هاي دولتي، در رفع 
مشکالت اجتماعي، اقتصادي و زيست محیطي 

جامعه؛ 
• کمک به تامین بهداشت جوامع محلي، 
بهداشت محیط زيست و کنترل آلودگي؛

• کمک به تدوين سیاستهاي مناسب ملي و 
بین المللي در امر توسعه پايدار؛

• ارتباط و آموزش دو طرفه با جوامع محلي؛
• جلب سرمايه گذاري و تالش در توسعه 

انرژي هاي نو )خورشید، باد و بیوگاز(؛
• تحقق کشاورزي پايدار از طريق بکارگیري 

روشهاي کشت آلي و غیرشیمیايي؛
• همگرداني میراث طبیعي و فرهنگي )مديريت 

مشارکتي منابع طبیعي و ساير دارائي هاي 
جوامع محلي، نهادهاي مديريت سنتي 

آبخیزداري، آبزيان، آب، مرتع، جنگل و حیات 
وحش(؛

• جلوگیري از بیابانزايي از طريق اصالح 
سیاست ها و برنامه هاي عمل در سرزمین هاي 

خشک و نیمه خشک؛ 
• تقويت سنت هاي احیا و مديريت مراتع توسط 

عشاير دامدار کوچرو، 
• شناخت و پیش آگاهي آب و هوا و معماري 

اقلیمي و سنتي؛
•  تاکید در بهبود وضعیت زيست محیطي در همه 

 امور علمي، عملي و اجرائي.

تاريخچه و مشخصات مؤسسه
اين مؤسسه پس از پیروزي انقالب اسالمي 
ايران، با نام مشابهي در سال 1358 به ثبت 

رسیده بود که به علت تغییر زمینه هاي کاري 
و نیازهاي در حال تغییر کشور، با نام مؤسسه 

توسعه پايدار و محیط زيست در سال 1370 به 
شماره ثبت 6331 مجدداً به ثبت رسید. 

مؤسسه توسعه پايدار و محیط زيست عضو اتحاديه 
جهاني حفظ طبیعت )IUCN( و رابط منطقه اي 

غیردولتي براي تسهیالت جهاني محیط زيست 
)GEF( و معاهده بیابانزدايي سازمان ملل 

)UNCCDyRIOD( است. 
همچنین اين مؤسسه از سال 1380، میزبان 

کمیسیون سیاست هاي زيست محیطي، اقتصادي و 
IUCN/( اجتماعي اتحاديه جهاني حفظ طبیعت

CEESP( در ايران مي باشد. زمینه هاي کاري 
کمیسیون فوق عبارتند از: معیشت پايدار، 

همگرداني منابع طبیعي، امنیت زيست محیطي و 
تجارت و محیط زيست.

عرصه هاي فعالیت اين مؤسسه عبارت است از:
• توسعه پايدار؛

• کشاورزي پايدار و حفظ محیط زيست؛

• انرژيهاي نو؛
• مديريت همگرداني منابع طبیعي؛

• برگزاري کارگاه هاي آموزشي y مشارکتي در 
ارتباط با مسائل محیط زيست و مديريت پايدار 

منابع طبیعي؛
• شرکت در اجالس و همايش هاي بین المللي؛

• انتشارات و تولیدات سمعي و بصري. 

 موسسه جوانان حافظ زمین )دامون(

موسسه جوانان حافظ زمین، از پايیز 1379 به 
همت جمعی از دانشجويان منابع طبیعی و زمین 
شناسی، در جهت اشاعه فرهنگ منابع طبیعی و 
ايجاد نگرش تخصصی به محیط زيست، فعالیت 

خود را آغاز نمود. 
شناسايی معضالت موجود در مسیر حفظ و 

گسترش منابع طبیعی، ارتقاء آگاهی عمومی 
در مورد اهمیت منابع طبیعی، تالش در جهت 
جلوگیری از تخريب منابع طبیعی و احیاء اين 
منابع و ارتقاء سطح بنیه علمی پژوهش ها و 

تحقیقات به عمل آمده در کشور، اهم اهداف اين 
انجمن به شمار می روند.

جوانان حافظ زمین در طول 9 سال فعالیت خود، 
تالش کرده با اجرای فعالیت هايی چون برگزاری 

سمینارها و دوره های آموزشی، جشنواره ها و 
گرامیداشت ها، و همچنین اجرای طرح های 

تخصصی زيست محیطی با همکاری نهادها و 
سازمان های مختلف محلی، ملی و بین المللی در 

جهت اهداف ياد شده گام بردارند.
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Drynet شبکه  عضو  نهاد  مردم  سازمان هاي  معرفي 

Both ENDS موسسه 

در سال 1986، نمايندگاني از 15 سازمان 
زيست محیطي کشور هلند براي بحث پیرامون 

همکاري با هزاران سازمان زيست محیطي موجود 
در کشورهاي در حال توسعه گرد هم آمدند، تا 
 Both ENDS بدين ترتیب فعالیت موسسه

به شکل رسمي آغاز گردد. اين موسسه با 
هدف دستیابی به جهانی با شرايط عادالنه تر، با 
منابع پايدارتر و معیشت پايدار فعالیت مي نمايد. 
سازمان هاي جوامع مدني )CSOs(، در تحقق 

اين اهداف نقش بسزايي دارند.، به همین دلیل، 
حمايت و تقويت اين سازمان ها، در دستور کار 

 Both ENDS اين موسسه قرار دارد. موسسه
در حمايت از صدها سازمان زيست محیطي در 

آفريقا، آسیا، آمريکاي التین و کشورهاي اروپاي 
مرکزي و شرقي فعالیت نموده است. عمده اين 

فعالیت ها عبارت است از:
• تامین منابع مالي طرح هاي مختلف؛

• ايجاد شبکه هاي مرتبط در خارج و داخل 
کشورها؛

• جمع آوري اطالعات مربوط به طرح ها؛
• برقراري ارتباط با سیاست گذاران و شرکت هاي 

معتبر در سطح محلي، ملي و بین المللي؛
• ارتقاء جايگاه و حقوق جوامع بومي.

اين مؤسسه هم چنین همکاري خود را با 
سازمان هاي محلي و بومي فعال در عرصه هاي 
مختلفي چون مديريت جنگل ها، تاالب، نواحي 

خشک و حفاظت از مناطق تحت خطر سیالب ها، 
 آغاز نموده است.

http://www.bothends.org/

 LPPS موسسه 

 Lokhit Pashu( ،سازمان رفاه دامداران سنتي
Palak Sansthan( در سال 1996 با هدف 

حمايت از شترداران کوچروي منطقه رايکا 
)Raika( در مواقع بحراني و حساس شکل 

گرفت.
فعالیت هاي اين موسسه بر پايه تعامل نزديک 

با جوامع بومي و عشاير کوچرو تا به امروز ادامه 
يافته و امروزه اهداف آن تا توسعه دامداران سنتي 

با محوريت مردم و مديريت پايدار تنوع زيستي 
با تکیه بر اکوسیستم هاي غني، گسترش يافته 

است.
سازمان رفاه دامداران سنتي در شهر صدري ايالت 
راجستان قرار دارد. اين ايالت در غرب هندوستان 
واقع شده و از نواحي خشک و در معرض بیاباني 
شدن محسوب مي گردد. دامداري به شکل سنتي 
و عشايري، تنها منبع درآمد ساکنان اين منطقه 

را تشکیل مي دهد و به همین دلیل، تعامل انسان 
با حیوان از جايگاه خاصي در فرهنگ روستايي 

مردم راجستان برخوردار است. ايالت راجستان به 
زيستگاه شترهاي يک کوهانه و نژادهاي برتر 
 LPPS دام، مشهور است. عمده فعالیت هاي

عبارت است از: 
• وزش فن آوري هاي مناسب به دامداران؛

• مستند نمودن دانش  بومي دامداران با هدف 
حفاظت از میراث طبیعي منطقه رايکا؛

• برگزاري کارگاه ها و همايش هاي مرتبط.
 LIFE سازمان رفاه دامداران سنتي عضو شبکه
وابسته به سازمان هاي مردم نهاد، شبکه عشاير 

کوچروي هندوستان و اتحاديه جهاني عشاير 

کوچنده )WAMIP( مي باشد. 
http://www.lpps.org/

OLCA موسسه 

 

 OLCA )Latin Americanموسسه
 Observatory for Environmental
Conflicts(  که در کشور شیلي واقع شده ، 
با هدف انجام تحقیقات زيست محیطي و حل 

اختالفات و تعارضات مربوطه در منطقه آمريکاي 
التین، فعالیت خود را آغاز نموده است. حمايت 

از جوامع بومي از طريق افزايش ظرفیت آنها در 
حل تعارض هاي موجود، فراهم نمودن موقعیت 

گفتگو و فرصت استفاده از تجارب موجود در 
حل اختالفات زيست محیطي، عمده فعالیت هاي 

موسسه OLCA را تشکیل مي دهد. ساير 
فعالیت هاي اين موسسه عبارت است از:

 ارائه آموزش، راهنمايي  و حمايت هاي الزم 
به گروه هاي مختلف مردم )جوامع بومي، 

کشاورزان و ماهیگیران( جهت حفاظت و مديريت 
محیط زيست و احقاي حقوق مربوط به آن؛
ايجاد فضاي الزم جهت اشتراک تجارب 

زيست محیطي جوامع بومي مختلف؛
تقويت و توسعه شبکه هاي منطقه اي در حمايت 

از راه حل هاي مردم محور )جامعه محلي( براي 
 مقابله با مشکالت زيست محیطي.

http://www.olca.cl/
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گزارش ها و مقاله ها

8

شاهزنگ یادگاری از ایل
بهمن افراسیابي، کارشناس ارشد و معاون دفتر 

امور مراتع 

شاهزنگ، زنگ مدرسه نیست اما داستانش 
شیرين و شنیدني است. من قشقائي ام چون 

شاهزنگ بر گردنش باشد به آن شهاز مي گويم و 
اما خادم سنگسري است و به آن پازنگ مي گويد. 

ممکن است شهاز در ايالت مختلف نام هاي 
ديگري داشته باشد. داستان از آنجا شروع مي شود 

که بگويد او کیست؟ کجاست؟ و براي چیست؟
يادم مي آد و نوايش هنوز در گوشم طنین انداز 

است. تک نواي »قروم قروم« آن با صداي هي 
هي چوپان در دشت هاي سبز »چاه زال و چاه 
مارو « که پوشیده از علف هاي يکساله بود در 
اواسط اسفند ماه سکوت دشت را مي شکست. 

شاهزنگ را در محل ما استاد سهراب  مي ساخت، 
جنس آن از آهن بود و نوايش با نوع قرار گرفتن 
زبونک و اندازه اش فرق مي کرد. چوپانان اگر چه 

از نزديک با داغ گله ، صاحب گله را مي شناختند 
اما صداي »قروم قروم« شهاز از دور دست گله 

را معرفي مي کرد. چوپانان با نواي شاهزنگ 
همسايگان، آشنا نبودند. شبانگاهان که براي شب 
چرا در فصل بهار گله را از آغل خارج مي کردند، 

در تاريکي شب نواي شاهزنگ شهاز معرفي 
صاحب گله بود.

او را به گردن پازن هاي  درشت اندام که قدرت 
جنسي را از او گرفته بودند و يا بزهاي سرکش 

هیکل دار نازا مي انداختند. چوپانان از بچگي آنان 
را شناسايي و مي دانستند زماني آنان رهبر گله 
خواهند شد. در جواني به گردن آنها زنگ هاي 
کوچکي مي انداختند تا آداب و رسوم بزرگي و 

رهبري را ياد بگیرند.
آنان چون مفتخر به شاهزنگ مي شدند به درجه 

شهاز و يا سرگلي نائل مي گرديدند.
قشقائي ها به سرگل يعني دامي که جلودار گله 
است شهاز مي گويند. او جايش همیشه در چند 

متري جلو گله است. 
تکبر، غرور و سر به هوا رفتن با هیکلي درشت 

از مشخصه هاي شهاز است. او به صداي چوپان 
آشناست و دستورات او را به خوبي رعايت مي کند 

و به هر طرف که او دستور دهد گله را هدايت 
مي کند. در خروج گله از آغل، او پیشتاز است.  
اگر قرار باشد گله از رودخانه عبور کند او اولین 

خواهد بود که بايد به دستور چوپان لبیک گويد و 
به آب بزند. در فصل بهار که گوسفندان مجبورند 

به دلیل وجود حشره ای با نام محلی »پله« سر 
خود را زير شکم يکديکر پنهان کنند، حرکت 

دادن گوسفندان در اين وضعیت در مرتع سخت 
خواهد بود، در آنجا باز شهاز با شاهزنگش گله را 

پراکنده و به حرکت در مي آورد.
در گذر از کوهستان هاي صعب العبور او علمدار 

گله است. چون فصل چیدن موي بزها فرا رسد، 
او اولین است که بايد اصالح شود. او بیشتر از 

ديگران با چوپانان سر و کار دارد و اگر سرکشي 
کند گاهي مورد ضرب و شتم قرار مي گیرد. 
اولین دامي که به سر سفره علوفه مي نشیند 

اوست در نوشیدن آب با شاخ هايش اطرافیان را 
دور مي سازد. در پیمودن ايل راه هرجا که ايل 

راه باريک شود او يار و مددکار چوپان از گذرگاه 
تنگ است. 

يادم مي آيد آن روزها نواي »قروم قروم« 
شاهزنگ شهاز آهسته و پیوسته بود و او گله 
را در مرتع آرام مي ساخت و نواي شاهزنگش 

آرام بخش چوپان بود. او بین چوپان و گله بود. 
مسئول پراکنش دام در مرتع بود. اگر خان ايل 

داشت و چوپان گله، گله سرگل داشت و او رهبر 
گله بود. چون به دقت حرکت به سوي يورد 

مي رسید نواي شاهزنگ تندتر مي گرديد و آهنگ 
حرکت گله با نواي شاهزنگ شهاز هماهنگ 

مي شد.
چون به هنگام کوچ از قشالق به يیالق مي رسید، 

در اولین صبِح حرکت، آتشي به فاصله ده   متري 
توسط صاحب گله افروخته مي شد و شهاز در 

سرستون حرکت قرار مي گرفت تا با گذر از میان 
آتش افروخته از قشالق خداحافظي و به يیالق 

حرکت نمايد.
ايل با دسته هاي طايفه، تیره، و بنکو با نداي 

بزرگ ايل به راه مي افتد، کوچ مدير داشت و 
چون از او دستور مي رسید بار و بنه را باز و 
سیه چادري که مخصوص زمان کوچ بود با 

چند پايه موقت برفراشته مي شد. چوپانان گله را 
آرام و آهسته، با نواي »قروم قروم« شهاز پیش 

مي بردند. صداي زنگ شهاز صداي دوستي بود و 
رضايت مرتع از گله و گله از مرتع و چوپان از هر 

دو. آهنگ زنگ شهاز با کوچ و حرکت کوچ، با 
گیاهان سبز طبیعت هماهنگ بود. خبري از کوچ 

زود هنگام و ماشین هاي حامل بار و بنه و گله 
نبود.  زنگ شهاز، زنگ رعايت بود و نظم. بار 

و بنه و سواره و پیاده کوچ را مدير کوچ هدايت 
مي کرد و گله را چوپان و شهاز. نداي شاهزنگ 

شهاز از قشالق تا يیالق آرام بود و پیوسته و 
چون به يیالق مي رسید سرزمینش سبز بود و 

رنگارنگ، سیه چادرها در میان کوهپايه ها صفايي 
دوچندان به حوزه هاي آبخیز مي بخشیدند. خبري 

از صداي تبر و تیشه و خیش نبود و آنان خود 
را صاحب بي چون و چراي چراگاه ها مي دانستند. 
گوشهايشان به واگذاري، اشتغال و... تخريب و 
تصرف نا آشنا و فقط به صداي »قروم قروم« 

شاهزنگ شهاز آشنا بودند.
باگذشت زمان، شهاز پیر و فرتوت گرديد. ديگر 

نواي شاهزنگش طنین انداز دشت هاي سبز ديروز 
و خشک امروز نیست. استاد سهراب ديگر زنگ 
نمي سازد. »قروم قروم« زنگ هاي پوسیده تند و 
نامنظم گرديده، ديگر آبي در رودخانه نیست که 
شهاز علمدار عبور گله از آن باشد.ديگر شهاز از 

چوپان دستور نمي گیرد و آتش افروخته نمي گردد 
تا شهاز از میان آن بگذرد از قشالق خداحافظي 

کند. 
امروز نداي کوچ از درون شهر به گوش چوپان 

مي رسد و کوچ مدير ندارد و شهاز سوار بر 
کامیون است.
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عشایر، واسطۀ بین اقتصاد و 
محیط زیست 

علی اکبری، پژوهشگر

مقدمه 
شیوه زيست مبتني بر کوچ )کوچندگي(، از 

متقدم ترين اشکال حیات اجتماعي است که 
از اولین دوران شکل گیري زندگي اجتماعي 

انسان ها تاکنون تداوم داشته است. صاحبنظران 
را عقیده بر اين است که در تاريخ ده هزار ساله 

حیات فرهنگي ايران، در کنار الگوي زيستي 
يک جانشیني، کوچندگي نیز همیشه با آن همراه 
بوده است و اين نوع زندگي، پديده اي جغرافیايي 
و فرهنگي است. عده اي نیز بر اين عقیده اند که 
کوچندگي در ايران پديده اي متأّخر است که به 
خصوص با ورود ترکان به ايران، تقويت شده و 

بیشتر سر و سامان پیدا کرده و ترويج آن هم 
بیشتر متأثر از ناامني ها و عوامل سیاسي بوده 

است تا عوامل و زمینه هاي جغرافیايي و اقلیمي .
بهرحال شیوه ی زيست عشايري، واقعیتي است 

که در طول تاريخ، از مادها و پارس ها گرفته 
تا دولت مدرن در ايران وجود داشته و عالوه 

بر تأثیر شاخص در امور اقتصادي و اجتماعي، 
همیشه اثر اين نوع زندگي بر رفتار سیاسي 

حاکمان نیز ديده شده است. امروزه نیز عشاير 
با بهره برداري از زمین هاي حاشیه اي، استفاده 
از مناطق صعب العبور و غیر قابل دسترس و 

بهره گیري از پس چر مزارع، نقش تعیین کننده اي 
در مديريت زمین و تولید مواد پروتئیني داشته و 
کارآمدترين گروه در بهره برداري بهینه از زمین 

و مؤثرترين شیوه همزيستي با طبیعت را دارا 
هستند. 

صرفنظر از عوامل محیطي و محدوديت هاي 
جانبي، بدون ترديد استفاده از مراتع با تکنیک 
کوچ اگر با محیط سازگاري نداشت و از توجیه 
اقتصادي برخوردار نبود، قرن ها پیش دوران آن 
بسر مي آمد. پايداري و تداوم اين شیوه زيست 

در کنار تحوالت شگرف تکنولوژيکي، ارتباطات 
و پیشرفت های اقتصادي، اجتماعي و ... از 

طرف ديگر موانع و چالش هاي بي شمار دروني 
و بیروني و تغییرات تأثیرگذار شرايط محیطي، 

بیانگر توان سازگاری با محیط است که خود 
معلول وضعیت جغرافیايي و اقلیمي است. 

برنامه ريزان )Planners(، به دلیل پیش فرض 
نادرست، تقريبًا بدون استثناء تالش نموده اند 

که شیوه ی معیشت عشايري را به چیزي غیر 
از آنچه هستند تغییر دهند و بهمین جهت، 

عشاير به حاشیه رانده شده و در سیاست¬هاي 
توسعه اي و فعالیت هاي اجرايي حداقل خدمات را 

دريافت کرده اند. 

جوامع عشايری
حدود 40 درصد از کره زمین را مناطق خشک 

و نیمه خشک تشکیل مي دهند . ناپايداري، 
نزوالت جوي کم، ريزش هاي غیر قابل 

پیش بیني و ناموزون، خشکسالي هاي پي درپي 
و دوره اي، رطوبت اندک، تبخیر زياد و اختالف 
دماي قابل مالحظه بین گرم ترين و سردترين 

مناطق، از ويژگی های جدايي ناپذير اينگونه 
اکوسیستم ها است. اگر مراتع کوهستاني و 

ارتفاعات را نیز بدان بیفزائیم بخش عمده اي از 
جهان را قلمرو کوچندگان در برمي گیرد. ايران، 
خاورمیانه، آسیاي میانه و شمال آفريقا از جمله 
مناطقي هستند که به اقتضاي شرايط اقلیمي و 

جغرافیايي، کوچندگي و زندگي عشايري از قديم 
در آن رواج داشته است.

عشاير به همراه اکوسیستم هاي خشک و نیمه 
خشک و قلمرو خود، مجموعه اي غیر قابل 
تجزيه، بسیار با اهمیت از نظر جمعیتی نیز، 

اقلیت قابل مالحظه اي را تشکیل مي دهند که 
از روابط اقتصادي واجتماعي بسیار نزديکي 

1999M.( نیز با يکجانشینان برخوردارند
.) .NiamiryF

حرکت از نقطه اي به نقطه ديگر، صرفنظر از 
ابعاد و اشکال آن، و سازش فرهنگي جغرافیايي 
با شرايط محیطي از ويژگي هاي مشترک آنان 

است که با تکیه بر دانش بومي و تجارب 
طوالني مدت خود، مطلوب ترين سازگاري و 

همزيستي با طبیعت را دارا هستند. 
درکشورهايي با منابع طبیعي و محیط 

جغرافیايی مشابه کشور سومالي، دامداري 
عشايري در بهره برداري از مراتع توام با کوچ و 

مهاجرت، به عنوان پر بازده ترين شیوه زندگي 
اقتصادي، درآمدزا و سازگار با طبیعت در چنین 
.).J.Janzen,and…1993( اکوسیستم هاست

جامعه ي عشاير ايران 
جدول شماره 1 روند تحوالت جمعیتي جامعه 
عشاير ايران را نشان مي دهد. گر چه نسبت 

جمعیت اين جامعه بر اساس سرشماري سال 
1377   حدود 2/2در صد جمعیت کشور را 

دربرمي گیرد، اما قدر مطلق جمعیت عشاير در 
چند دهة گذشته چندان تفاوتي نکرده است. 

با وجود همة محدوديت ها، موانع و تنگناهاي 
محیطي، برنامه ريزی های نادرست، رشد جمعیت 

کشور و توسعه مراکز شهري و روستايي، 
رفتارهای پیش داورانه برنامه ريزان و تالش 

برای حذف عشاير از گردونه برنامه های توسعه 
و دريافت سهم ناچیزي از خدمات دولتي، 

حمايت هاي ترجیحي از بخش زراعت، کاهش 
کمي و کیفي مراتع و بسته شدن مسیرهاي 
حرکت عشايري به ويژه در سال هاي پس از 

انقالب اسالمي، جابجايی از يیالق به قشالق 
و بر عکس کماکان وجود دارد و تنها شیوة 

کوچ در بسیاری موارد، و به ناگزير، از سنتي به 
نیمه ماشیني تبديل شده ولي ماهیت آن از بین 
نرفته است. هنوز میلیون ها رأس دام   با صدها 

هزار انسان، سالي دوبار از قشالق به يیالق و 
بالعکس، بدون توجه به مرزبندي هاي تقسیمات 

کشوري، گاه تا يک هزار کیلومتر مسافت را 
 دوبار در سال طي مي کنند. 



   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    

حدود 60 درصد از عرصه های جغرافیايي و 80 
درصد از حوزه هاي آبخیز کشور کماکان در قلمرو 
کوچندگان است و بالغ بر ده برابر نسبت جمعیتي 
خود در تهیه گوشت قرمز و تامین مواد مصرفي 

ارگانیک کشور نقش دارند. . جامعه عشايري 
علیرغم دريافت سهم ناچیزی از خدمات دولتي 
و امکانات رفاهي، زمینه هاي اشتغال بیشتري را 

فراهم ساخته است. در سال 1377 نسبت جمعیت 
فعال به 2/51 درصد و نرخ بیکاري به 9/3 درصد 
رسیده است که در مقايسه با نرخ بیکاري در کل 

کشور، که در سال هاي اخیر همواره حدود 14 
درصد بوده است، اندک مي باشد. 

نگاهي به اقلیم ايران 
ايران کشوري است کوهستاني و متوسط ارتفاع 
آن باالتر از 1700 متر مي باشد که 70 درصد از 

مساحت آن باالي هزار متر ارتفاع قرار گرفته 
است. حداقل 50 درصد آن را بلندي ها تشکیل 
مي دهند و حدود يک چهارم آن را نیز بیابان ها 
در برمي گیرند. بیابان ها به مناطق دارای اقالیم 
فراخشک و خشک که میزان متوسط بارندگی 
سالیانه آن کمتر از 1/ میلیمتر و درصد پوشش 

 گیاهی چند ساله آن کمتر از ده درصد باشد 

اطالق می شود . ويژگی های بیابان ها عبارتند از: 
بارش کم، دمای باال با دامنه نوسان شديد؛ 

تبخیر زياد. تبخیر تقريبا بیش از دو برابر بارش 
است و باد عامل اصلی تخريب و فرسايش 

محسوب می شود؛
خشکسالی های دوره ای و گاه شکننده؛ 1 .

. 2 پوشش گیاهی بسیار فقیر و پراکنده. بیابان ها 
اغلب بین 15 تا 30 درجه شمالی و جنوبی قرار 

گرفته اند و به دلیل نزول جريان های هوای 
خشک از باالی تروپوسفر به پايین ، بخار آب 

در اين مناطق کم شده و هوا بیش از حد 
خشک می گردد؛

خاک های اين مناطق دارای مواد آلی کم و  3 .
اغلب جوان و کم تحول يافته هستند.

شرايط خشک حاکم بر جغرافیای ايران باعث 
گستردگی بیابان ها شده است. در حال حاضر 

سرانه بیابان در کشور 5/0 هکتار است در 
حالی که سرانه جهانی آن 22/ هکتار می باشد. 
بیابان های ايران در 18 استان و 97 شهرستان 

گسترده شده و بسیاری از شهرهای بزرگ کشور 
را احاطه کرده است.

میانگین بارندگي در کشور کمتر از 240 میلي متر 

در سال است که در مقايسه با میانگین جهاني، 
850 میلي متر در سال، تفاوت محسوس و چند 

برابر کمتر دارد. در ايران ساالنه حداکثر به 130 
میلیارد متر مکعب آب دسترسي وجود دارد و 

طبق بررسي هاي انجام شده بین 10y 5 درصد 
از ايام سال، در کشور ايران بارندگي وجود دارد 

که میزان بارش، زمان ريزش و پراکنش آن هم 
بسیار متغیر و ناپايدار است.

بیش از 53  درصد از سطح کشور را مراتع 
تشکیل می دهند. 8 درصد مراتع با پوشش 

متراکم، 26 درصد با پوشش نیمه متراکم و 66 
درصد با پوشش کم تراکم هستند. 25 درصد 

ارزش هر هکتار مراتع مربوط به تولید علوفه و 
75 درصد آن مربوط به ارزش های زيست محیطی 

است. بنابراين حفظ، احیاء ، توسعه و بهره برداری 
از مراتع بیش از آنکه از ديدگاه تعلیف دام دارای 

اهمیت داشته باشد از نظر زيست محیطی ارزشمند 
است. جامعه ی عشايری تنها گروهی هستند که 

با نگرشی دوجانبه، هم از علوفه آن برای پرورش 
دام های خود بهره برداری می کنند و هم از 

محیط زيست حفاظت می کنند زيرا حیات و بقای 
خودشان در گرو آن است.

بر اساس آخرين آمار وزارت جهاد کشاورزی، 
جمعیت دامی کشور حدود 124 میلیون واحد 

دامی اعالم شده که حدود 83 میلیون واحد دامی 
آن وابسته به مرتع هستند. اين در صورتی است 

که مراتع موجود کشور تنها می تواند جوابگوی 37 
میلیون واحد دامی در مدت يک سال را تامین 

نمايد. مطابق اين آمار در حال حاضر بیش از 2/2 
برابر ظرفیت مجاز از مراتع کشور بهره برداری 

می شود و معیشت بیش از 900 هزار خانوار 
روستايی و عشايری به بهره برداری از مراتع 

وابسته است. بدين ترتیب افزايش تعداد بهره بردار 
و دام سبب شده است که استفاده از مراتع ايران 

به شکلی غیر اصولی افزايش يافته و نظارت و 
کنترل بهره برداری از مراتع را ضروری می نمايد.

بر اساس گزارش سازمان خواربار جهاني 
)FAO( از بین 40 نوع سانحه طبیعي ثبت شده 

در جهان، 31 نوع آن در ايران قابل وقوع است 
و ايران جزء ده کشور اول بالخیز دنیا محسوب 

مي گردد. بر همین اساس، حدود 60 میلیون 
نفر از ساکنین کشورهايي مثل ايران، پاکستان 

جدول -1 تحوالت جمعيتي عشاير ايران

سال)هجري – 
شمسي(

جمعیت کل کشور 
)نفر(

جمعیت عشاير 
کوچنده )نفر(

درصد نسبت به کل 
کشور

12607/654/0001/900/00025
129010/000/0002/500/00020
134221/000/0002/000/00010/5
134525/780/0002/500/00010
135432/818/0002/410/0007/2
135533/200/0002/400/0007
136650/650/0001/152/0992/3
137760/055/4881/304/0892/2

مأخذ: برداشت از منابع مختلف )مندرج در مجموعه اسناد و برنامه هاي عشايري در برنامه 5 ساله چهارم توسعه(
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   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
و افغانستان در طول سال هاي 2000 و 2002 

خشکسالي شديدي را تجربه نموده اند که حدود 
يک سوم آن سهم ايران مي باشد.  

يک چهارم قلمرو کشور ايران قابل کشاورزي و 
کشت و زرع مي باشد و بقیه منابع طبیعي است 
و عشاير در همزيستي با طبیعت توانسته اند از 
طريق دامداري سنتي، مراتع و علف زارها را به 

غذا و گوشت و فراورده هاي لبنیاتي تبديل نمايند. 
شرايط اقلیمي، استعداد طبیعي و توان محیطي 

جغرافیاي ايران، نوعي سازش فرهنگي با محیط 
را پیش آورده است که با استفاده از فنون و 

تکنولوژي ساده، محیط غیر قابل کشت را براي 
بشريت به خدمت گرفته و از 8000 سال پیش 
تاکنون يکي از مناطق عشاير خیز جهان بوده 

است )امان الهي، 282(.
میتوان ادعا کرد که عوامل زير در پیدايش، 

تکوين و تداوم زندگي عشايري و کوچنده در 
ايران مؤثر بوده اند: 

جغرافیايي؛ عوامل اقلیمي – . 1
عوامل اقتصادي و نظام بهره برداري؛ 2 .

عوامل اجتماعي و سیاسي. 3 .
مهاجرت و حاشیه نشیني نیز از معضالت جدي 

و نگران کننده جاري کشور است. فراموش 
نکنیم که حاشیه نشینان امروز، تولیدکنندگان 
ديروزند و با ادامه روند فعلي، تولید کنندگان 
امروز نیز حاشیه نشینان فردا خواهند بود که 

عالوه بر هزينه هاي اجتماعي، منابع بي شماري 
بايد صرف ساماندهي و تأمین نیازهاي اولیه آنان 

شود.  امروزه پیدايش روستاهاي کم جمعیت و 
عدم پايش آنها، مهاجرت هاي دسته جمعي و 

يک سويه به سمت شهرهاي بزرگ ، تخلیه و رها 
سازي روستاها، اسکان ترويجي و هدايت نشده 
عشاير در آبادي های کم جمعیت و نوبنیاد و دور 

باطل آن، نظام استقرار نامناسب و پیامدهاي 
اکولوژيک و اقتصادي – اجتماعي نامطلوب به 

يک معضل ملي تبديل شده است. 
غالب بودن کوچ به عنوان يک استراتژي 

دامداري ، نشانه ی بارز شیوه مديريت دام در 
محیط هاي نامتعادل است. در اين محیط ها 
هدف ، مديريت گله، پاسخگويي به نوسانات 

تولیدات منابع موجود در مرتع است که با تکیه 
بر بهره جويي از نا همگوني محیطي و نه با سعي 

در دستکاري محیط زيست در جهت ايجاد 
 R.H.(.حد اکثر ثبات و يکساني به انجام مي رسد

 )Benke, and…1993

محيط زيست 
بنابر گزارش هاي کنوانسیون بین المللي 

بیابان زدايي )UNCCD , 2004(، وابسته به 
 )Desertification( سازمان ملل، بیابان زايي

يک پديده نگران کننده جهاني است. يک سوم از 
سطح کره زمین در حال تهديد بیابان زايي است. 
زندگي بیش از 1.2 میلیارد نفر در بیش از 110 
کشور جهان با مخاطره جدي روبرو شده است. 

سالیانه 10 میلیون هکتار از اراضي کشاورزي 
در دنیا بخاطر بیابان زايي از بین مي روند. 135 
میلیون نفر، معادل مجموع جمعیت کشورهاي 

فرانسه، ايتالیا، سوئد و هلند بخاطر تهديدات 
بیابان زايي ناچار به مهاجرت هستند. اين پديده 
بخاطر گسترش بیابان هاي فعلي نیست، بلکه 

عمدتًا ناشي از تخريب اراضي در مناطق خشک، 
نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب است. در 

نتیجه يک سوم اراضي در آسیا، دو سوم در آفريقا 
و يک پنجم اراضي آمريکاي جنوبي در معرض 

خطر هستند.
پس از چند دهه آزمون و خطا، در مطالعات بر 
روی توسعه کشاورزی پايدار در ايران در اوايل 
دهة 80 توسط فايو )FAO(  توصیه هايی با 

مضمون زير صورت گرفته است:
با توجه به اقلیم ايران، از افزايش سطح زير  1 .

کشت و توسعه زراعت خودداری شود. 
مزيت آب و هوای ايران در توسعه باغات و  2 .

دامداری است.
در بخش زراعت بايستی به پژوهش و افزايش  3 .

راندمان توجه کرد نه به افزايش سطح.
توصیه می شود برخی از اراضی کم بازده، به  4 .
 کشت نهادهای علوفه ای تخصیص داده شود.

مناطق خشک و نیمه خشک معمواًل در حاشیه 
قرار دارند و از نقطه نظر بهره وري اقتصادي، 

تنوع زيست محیطي، توان سیاسي، اهمیت 
اجتماعي و مالحظات توسعه اي کمتر مورد 

توجه قرار مي گیرند. 
عشاير ايران در چنین محیطي، واسطه بین 

اقتصاد و محیط زيست هستند که در تاريخ، 
فرهنگ و اقتصاد ايران نقش عمده اي ايفا 

کرده اند، کوچ، شاخصة اصلي زندگي آنهاست 
که خود اقدام منطقي، رفتاري کارآمد، شیوه ای 

سازگار و تکنیک مناسب در بهره برداري از محیط 
ناپايدار بوده و دستاورد آن سازگاري بلند مدت با 

طبیعت و ادامه زيست است. 
امکانات و قابلیت هاي جامعه عشاير ايران 

توانمندی ها و قابلیت های جامعه ی عشايری 
ايران به صورت اجمال به شرح زير می باشند. اين 

ظرفیت ها را 
می توان به عنوان فرصت مورد توجه قرار داد و 

در توسعه پايدار بهره برداری نمود: 
میلیون هکتار مراتع و قلمرو عرفي  1 .32.5
عشاير )بیش از يک سوم مراتع کشور(؛
دارا بودن حدود 24. 2 میلیون واحد دامي؛

در اختیار داشتن ذخیره ژنیتیکی و دام مادر و  3 .
مولد کشور؛

میلیون رأس  4 .15y10 عرضه سالیانه حدود
دام مازاد به بازار مصرف ) با توجه وضعیت 

بارندگی در سال(؛
مالکیت بالغ بر 500. 5 هزار هکتار اراضي 
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   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
کشاورزي )آبي و ديم(؛

فرهنگ تالش و سخت کوشي آحاد جامعه  6 .
عشايري؛

برخوردار از دانش بومي گسترده و کارآمد؛ 7 .
مهارت ذاتي و انگیزه فراوان در حفاظت،  8 .

توسعه و بهره برداري پايدار از منابع طبیعي؛
حضور و استقرار در مناطق استراتژيک،  9 .

ژئوپلتیک و حساس مرزي؛
تعلق ذاتی به سرزمین و قابلیت بسط  10 .
و گسترش امنیت از طريق واگذاري 

مسئولیت هاي ويژه به عشاير )پدافند غیر 
عامل(  ؛

برخورداري از تجربه و دانش بومي در تولید  11 .
محصوالت لبني و دامي؛

مهارت در تولید صنايع دستي جذاب، بازار  12 .
پسند و دوستدار محیط زيست؛

مزيت هاي اقتصادي و فرصت هاي شغلي قابل  13 .
توجه در مناطق عشايري از قبیل گردشگري؛
بهره برداري از منابع جنگلي، توسعه و بهینه  14 .
سازي صنايع دستي، زنبور داري، شیالت و 

آبزيان و..؛ 
. 15 برخوردار از میراث فرهنگي و سنت هاي بومي 

و اصیل به عنوان بخشي از سرمايه ملي؛
وجود زمینه مناسب براي بازسازي نهادهاي  16 .
اجتماعي در جهت مديريت، نظارت و حل و 

فصل دعاوي؛
توانايي و تجربه تولید مواد ارگانیک؛ 17 .

مشارکت جو، تحمل پذير، قانع و سازگار؛ 18 .
نیازمندی به سرمايه گذاری کمتر در برابر طرح  19 .

های روستايی و شهری؛
پايین بودن نرخ بیکاری در جامعه ی عشايری  20 .

نسبت به جوامع شهری و روستايی.

تنگناها و محدوديت هاي اصلي جامعه 
عشايري 

نظام برنامه ريزي بخشي کشور و عدم  1 .
همپوشاني با نیازهای عشاير؛

نیازمندی هاي چند انضباطي و بین بخشي  2 .
عشاير؛

واگذاري های غیر کارشناسي و غیر قانونی  3 .
قلمرو عشاير به ويژه مسیرهای حرکت و 

اطراق گاههای بین راهی. بر اساس گزارش 
سازمان امور اراضی، نسبت به استعداد يابی5.4 
میلیون هکتار اراضی جهت انجام فعالیت های 

زراعی و باغی شناسايی و تشخیص داده 
شده و 1.4 میلیون هکتار از اين اراضی به 

افراد واجد شرايط) روستايی، فارغ التحصیالن 
کشاورزی و ساير کار آفرينان( واگذار شده 

است )ص171(. اين اراضی عموما مراتع و 
مسیرهای کوچ عشاير است که اساسآ به خود 

 آنان واگذار نشده است.

تصرفات و تخريب هاي گسترده غیر قانوني  4 .
چراگاه ها، مسیرها و مراتع عرفي عشايردر 

عرصه هاي منابع طبیعي. چند برابر آنچه رسمآ 
واگذار شده تخريب و تصرف شده است.

عدم توسعه زير ساخت ها در مناطق عشايري؛ 5 .
افزايش جمعیت کشور و گسترش فیزيکی  6 .
مراکز شهری و روستايی و ورود به حريم 

عرفی عشاير؛
حمايت ها و يارانه هاي ترجیحي براي بخش  7 .

زراعت در برابر دامداري؛
محدوديت منابع آب و خاک براي استقرار و  8 .

ساماندهي عشاير؛
تصرف منابع آب در چراگاه ها و حريم عرفی  9 .

عشاير برای ساير مصارف و سلب حقوق آنان؛
عدم کفايت قوانین و مقررات موجود و نبود  10 .

ضمانت اجرايي در حفظ و تثبیت حقوق عرفي 
عشاير؛

عدم حضور عشاير در مراجع تصمیم گیري و  11 .
فقدان جايگاه مناسب در نظام برنامه ريزي و 

اجرايي کشور؛
ناچیز بودن سهم عشاير از اعتبارات و  12 .

تسهیالت و عدم تناسب با نسبت جمعیتي 

آنان )کمتر از %10 سهم آنان تامین می شود(؛
پائین بودن سطح برخورداري مناطق عشايري  13 .
از شاخص هاي توسعه يافتگي و فقر بهداشت 

و آموزش در مناطق عشايري؛
وسعت قلمرو، گستردگي، پراکندگي و صعب  14 .

العبور بودن مناطق عشايري؛
تغییرات مدام در مرزبندي هاي جغرافیاي  15 .

استان ها و شهرستان ها و توسعه روز افزون 
تقسیمات کشوري و مضاعف شدن موانع و 

مشکالت؛
تاکید بر اسکان ولی عدم حمايت مادی و  16 .

معنوی از اقدام داوطلبانه عشاير؛
. 17 فقدان الزامات و عدم اجراي قوانین و مقررات 

مصوب براي عشاير از سوی دستگاه های 
مسئول؛

برداشت هاي نادرست برنامه ريزان از اين  18 .
جامعه و نگاه قالبي به عشاير؛

پايین بودن سطح سواد و باال بودن سن  19 .
شاغلین اين بخش؛

عدم تناسب سهم سرمايه گذاری در حوزه  20 .
عشايری متناسب با نیاز، سرانه و سهم آنان 

در تولید؛
عدم بکارگیری فناوری های جديد برای  21 .

افزايش بهره وری و افزايش شاخص های 
توسعه؛

خطرات ناشی از خشکسالی ها، وقوع باليای  22 .
طبیعی، آفات و امراض و شرايط ناپايدار؛

مشکالت بازاريابی، نوسانات پیش بینی نشده  23 .
در بازار، ورود گسترده محصوالت دامی و 

سهم بری توسط واسطه ها؛
عدم حمايت از تشکل ها، تعاونی ها و  24 .
صندوق های معیشت پايدار گروه های 

عشايری؛
ضعف کارايی نظام مديريتی موجود در عشاير؛ 25 .

اقتصاد تک محصولی عشاير، خطرات و  26 .
آسیب های پیش روی؛

حداقل بهره مندی از يارانه ها و تسهیالت در  27 .
مقايسه با ساير جوامع و اقشار؛

فقدان مراکز پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه  28 .
عشايری؛

محدوديت های جغرافیايی و دشواری  29 .
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   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک

فعالیت های پژوهشی در قلمرو جامعه ی 
عشايری؛

عدم وجود نظام حمايتی از پژوهشگران و  30 .
محققان عشايری؛

نبود برنامه برای امور فرهنگی، بهداشتی،  31 .
حقوقی و عشاير؛

متون بی اثر و غیر واقعی نظام آموزش عالی  32 .
در خصوص عشاير.

پيش داوري ها و پنداشت هاي نادرست 
درباره عشاير  

بسیاري از ايده ها و نظريات موجود درباره عشاير 
يک اسطوره )myths( و پیشداوري بوده اند، 
بدون آنکه مبناي منطقي و صحیحي داشته 

باشند. بین آنچه پژوهشگران و کارشناسان آشنا 
به مسايل عشايری توصیه مي نمايند و آنچه 
سیاستگذاران و برنامه ريزان تصمیم مي گیرند 

اخالف فاحشي وجود دارد. موارد زير برخي از اين 
ذهنیت ها و برداشت هاي يک جانبه مي باشند، 

گرچه تحقیقات علمي و عملي موجود هیچ يک از 
اين فرضیات را تايید نمي کند:

شیوه زيست عشاير يک روش تولیدي کهنه است 
که دوران آن سپري شده است؛

• کوچندگي ذاتًا عقب گرد، غیر ضروري، مخرب 
و هرج و مرج زاست؛

• تخريب مراتع، غالبًا ناشي از چراي زياد 
دام هاي عشاير است؛

• عشاير به لحاظ بهره برداري مشاع از مراتع، 
نسبت به بقا و پايداری آن توجه الزم ندارند؛
• مشارکت عشاير در اقتصاد ملي ناچیز است؛

• عشاير نسبت به جماعات اسکان يافته، 
بهره وري کمتري دارند؛

• عشاير براي بهره مندي از خدمات بايد اسکان 
يابند؛

• عشاير مانع توسعه و عامل بازدارنده براي 
برنامه ريزي هستند؛

• مزيت نسبي جمعیت محدودي بنام عشاير در 
برابر کل جامعه، ناچیز و چندان مهم نیست و 

بهتر است ناديده گرفته شوند؛
• آواره کوه و صحرا بودن براي گذران زندگي در 
قرن بیست و يکم، دور از مدنیت و شأن انسان 

است؛

• بهتر است خدمات به کوچندگان قطع شود تا 
ناگزير، اسکان يابند.

وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی جامعه 
عشايری، در برنامه تنظیمی وزير جهاد کشاورزی 
در سال 1388 برخی مواد مرتبط با اين جامعه را 

به شرح زير اعالم نموده است :
• افزايش درآمد کشاورزان ، روستايیان و عشاير 

و بهبود زندگی آنان؛
• توجه به توسعه متوازن روستاها و مناطق 

عشايری در حیطه وظايف وزارتخانه؛
• توسعه بیمه محصوالت کشاورزی و تنوع 

بخشیدن به آن در زمینه بیمه محصوالت، 
بیمه وسايل و امکانات تولیدی، بیمه در مقابل 

حوادث غیر مترقبه، بیمه درآمد کشاورزان و 
عشاير و پرداخت خسارت به کشاورزان به 

صورت واقعی و متناسب؛
• ساماندهی و حمايت از تولیدات عشايری، 
ساماندهی کوچ و اسکان عشاير، اجرای 

برنامه توسعه جامع عشايری، اجرای طرح های 
عمرانی و ارتقاء کیفیت زندگی عشاير؛

• اصالح الگوی تولید دام روستايی و عشايری 
به منظور افزايش تولیدات دامی ) به میزان 

حداقل يک میلیون تن( از طريق اصالح 
نژاد دام بومی، به نحوی که ) حداقل پنجاه 

درصد( دام های کم بازده کشور مطابق تعاريف 
استاندارد تا برنامه پنجم پر بازده شوند.

• سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری که 
متولی اصلی منابع طبیعی در کشور است در 
سال 1388، ذيل اهداف پنجگانه، موارد زير 

را تحت عنوان سیاست های اجرايی خود برای 
سال های آتی مطرح نموده است:

• بکارگیری و اشاعه دانش بومی برای حفاظت 
از منابع طبیعی و تلفیق دانش بومی با 

شیوه های نوين؛
• ارتقای مشارکت تشکل های غیر دولتی، جوامع 

محلی، نهادهای مدنی و تشکل های مرتبط 
با آنها؛

• فراهم سازی زمینه تغییر شیوه های 
بهره برداری از روش های سنتی به بهره برداری 

اصولی مبتنی بر دانش بومی؛
• تقويت همکاری و مشارکت مردم و 

بهره برداران در مديريت پايدار و حفاظت از 

منابع طبیعی؛
• برقراری تعادل دام و مرتع و بهره برداری از آن 

بر اساس توان اکولوژيک؛
• ظرفیت سازی و حمايت از سازمان های مردم 

نهاد و تشکل های جوامع محلی مرتبط با 
مديريت پايدار سرزمین 

اگر چه در برنامه سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری روش های دستیابی به اين سیاست ها 

نا مشخص است.

مزيت هاي دامداري عشايري 
از مزيت هاي دامداري عشايري، استفاده از 

 ،)Marginal Land( زمین هاي حاشیه اي
استفاده از مراتع که غالبًا در مناطق صعب العبور 

و غیر قابل دسترس مي باشد و نیز استفاده از 
پس چر مزارع با پرداخت اجاره به زارعین به 

عنوان درآمد کمکي به آنان مي باشد و به طور 
عمده از منابعي براي تغذيه دام استفاده مي کنند 

که داراي هزينه فرصت صفر و يا منفي مي باشند. 
به بیان ديگر آنان از منابعي بهره برداري مي نمايند 

که در صورت عدم استفاده، از میان رفته و 
زياني براي اقتصاد محسوب مي شود و يا توسط 

کشاورزان سوزانده شده و زياني براي اقتصاد 
ملي و محیط زيست محسوب مي گردد. )نجفي، 

بهاءالدين، 383(.
کارشناسان، عامل انساني و دام زياد در مراتع 
را بیش از ساير عوامل در تخريب مراتع مؤثر 
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   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
مي دانند . اين مشکل از ابتداي دهة چهل و پس 

از تقسیم اراضي و ملي شدن جنگل ها و مراتع 
پديدار شد. بر اين اساس، نقش مردم در حفاظت 

از محیط، مشارکت آنان در بازسازي مراتع، 
مديريت مؤثر و شکل يافته آنان در بهره برداري 

از منابع طبیعي و احساس وابستگي و مالکیت 
عرفي عشاير به سرزمین و قلمرو، عمال به دولت، 
مأموران دولتي و بخشنامه هاي دولتي واگذار شد. 
بي نظمي، رقابت در چرا، تخريب و تصرف، ورود 
مدعیان پر نفوذ و جديد در عرصه هاي مراتع و 

... شیرازة کار را گسست و پايه هاي حاکمیت 
بر منابع طبیعي را متزلزل نمود. کارشناسان نیز 
بجاي بازنگري در سیاست ها و استفاده از دانش 

و تجربه عشاير و بومي شده کشور، تالش 
نمودند از الگوهاي غربي استفاده نمايند و شد 

آنچه امروزه نظاره گر آنیم. در نتیجه منابع پايه، 
آب و خاک و بنیان هاي تولید با بحران جدي 

مواجه شده است و زندگي تولیدکنندگان و جامعه 
عشايري نیز با تهديد جدي تر.

در بررسي تطبیقي مزيت هاي دامداري روستايي و 
عشايري بر اساس 5 شاخص اصلي و 50 شاخص 

فرعي نتايج زير حاصل شده است :
yتناسب نسبي جمعیت دامدار عشايري در مقايسه 

با روستا به مراتب بهتر است.
از مجموعه 260/653/1 خانوار دامدار روستايي 
و عشايري متکي بر مراتع، بیش از 89 درصد 
جمعیت را روستائیان و کمتر از 11 درصد را 

جمعیت عشاير تشکیل مي دهند.
y نسبت میزان مرتع و تعداد دام عشاير در 

مقايسه با روستا متعادل تر و حجم واحدهاي 
بهره برداري عشاير بزرگتر هستند. 

5/49 درصد از دامداران روستايي و عشايري 
کمتر از 20 رأس دام و 41/78 درصد از جمعیت 

دامداران، کمتر از 50 رأس دام دارند. اين جمعیت 
)14/78درصد( نه زندگي معیشتي و نه زندگي 
اقتصادي مناسبي دارند ولي يکي از معضالت 

جدي منابع طبیعي هستند که بايد معاش آنان را 
از طرق ديگر برنامه ريزي و تأمین نمود.

yدامداري عشايري نظام مندتر از دامداري 
روستايي است.

بنیان اقتصادي نظام دامداري عشاير بر محور 

انسان، دام و بهره برداري از مراتع پايه ريزی شده 
است که کوچ عامل توازن و واحدهاي مديريتي 

در قالب کوچکترين رده هاي ايلي هنوز از انسجام 
نسبي برخوردارند. اين پديده، به عنوان عامل 

نظارتي و هماهنگ کننده ، چه از نظر علمي و چه 
به لحاظ تجربي کارآمدترين نهادهاي اجتماعي 

هستند. نظام مند بودن دامداري، نظام مندي 
بهره برداري از مراتع را در پي دارد و همین امر 
به حفاظت، همکاري و همیاري در مديريت و 
سازماندهي کمک مي نمايد. سازمان جنگل و 

مراتع نیز، میزان مشارکت عشاير را در امر مراتع 
بیشتر و مراتع قلمرو عشاير را کمتر تخريب يافته 

در مقايسه با روستا و مراتع روستايي گزارش 
نموده است )طرح تعادل دام و مرتع(.

yمديريت مراتع و اجراي عملیات اصالح و احیاء 
در مراتع عشايري بهتر انجام مي گیرد.

سامان هاي عرفي به عنوان قلمرو و محدوده 
کوچکترين واحدهاي مديريتي عشاير، تعريف 

شده و به رسمیت شناخته شده است و بر همین 
اساس با انجام عمل ممیزي، اجازه بهره برداري 
از مراتع يک محدوده را به صورت پروانه چرا يا 

پروانه بهره برداري به دامداران و مرتعداران عشاير 
مي دهد. گزارش هاي سازمان جنگل ها و مراتع 

مبّین آنست که تهیه، تصويب، واگذاري و اجراي 
طرح هاي مرتعداري وحفاظت در مراتع عشايري 
بهتر انجام گرفته است. ممیزي، اعمال مديريت 

چرا، کنترل پروانه، کنترل ورود و خروج دام 
عشاير به سهولت قابل انجام است و اختالفات 

و مشکالت حقوقي قانوني و اجتماعي مراتع 
عشايري نسبت به روستا، کمتر، شدت تخريب و 
رقابت در بهره برداري آن نیز کمتر و استراحت و 

بازپروري مراتع عشايري بیشتر است )طرح تعادل 
دام ومرتع(.

y دامداري سنتي و مرتعداري 
عشايري،اقتصادي تر از دامداري سنتي و 

مرتعداري روستايي است.
دانش فني، نوع و نژاد دام هاي داشتي، قلمرو 

بیشتر و تجارب قابل مالحظه عشاير در مديريت 
مراتع و دام موجب بهره وري بیشتر بويژه در مورد 

دام سبک مي شود.
بدون ترديد دام عشاير به عنوان سرمايه ملي، 

بهترين ذخیره ژنتیکي دام و جمعیت اصلي دام 
مولد و مادر کشور را تشکیل مي دهد که به 

 )Selection( دلیل اعمال مديريت و گزينش
علمي توسط دامداران، نوع و نژادهايي با قدرت 

سازگاري باال در اقالیم مختلف را شامل مي شوند.

بسیاري از مشاغل باال دست و پائین دست 
دامداري و رونق اقتصادي مراکز شهري و 

روستايي در مناطق استقرار عشاير متأثر ازعرضه 
فرآورده ها ،حضور و يا عدم حضور آنان در حرکت 
به يیالق و قشالق، دچار پويايي و يا رکود نسبي 
مي شود. به طور مثال: شهرهايي مانند فیروزآباد 
در فارس، ايذه و مسجد سلیمان در خوزستان، 

گچساران در کهگیلويه و بويراحمد و ... در 
مناطق قشالقي و شهرهايي مانند مشکین شهر در 
اردبیل، کوهرنگ در چهار محال و بختیاري، اقلید 

در فارس، سمیرم در اصفهان و ... از نمونه هاي 
عیني هستند. 

عرضه میانگین 15 میلیون رأس دام و 
فراورده هاي دامي هر ساله به بازار توسط عشاير 
و خريد مايحتاج و علوفه دامي از بازار، ظرفیت 

و امکان قابل مالحظه اي است که هم در 
اقتصاد،گردش سرمايه و اشتغال جامعه اثرگذار 

است و هم در تأمین بخش قابل توجهي از 
نیازهاي پروتئیني شهروندان.

رشد جمعیت جهاني يک واقعیت است و گرسنگي 
اصلي ترين نماد فقر جامعه بین المللي است، به 
گونه اي که يک نفر از چهار نفر در کشورهاي 

در حال توسعه در فقر مطلق بسر مي برد. 
بررسي هاي انجام شده نیز نشان مي دهد که 

کشش درآمدي تقاضا براي گوشت و فراورده هاي 
لبني در سال هاي آينده بیش از محصوالت 

زراعي مي باشد. برآورد شده است تا سال 2030 
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میالدي مصرف سرانه فراورده هاي دامي 44 
درصد افزايش پیدا خواهد کرد و راه حل آن، 

اولويت دادن به تولیدات داخلي، ظرفیت سازي و 
)FAO(. کاهش نابرابري هاست

جمع بندي
شیوه عشايري در بهره وري از زمین، پاسخ 
کارآمدي به الزامات محیط و طبیعت دشوار 

مي باشد. کوشش براي بهره  بردن از ناپايداري 
محیطي را مي توان مديريت غنیمت گرايانه 

 )Opportunistic Stocking Strategy(
نامید که در برابر نوسانات خارج از کنترل 

وغیر قابل پیش بیني، عکس العمل هاي انعطاف 
پذيرصورت مي گیرد. لذا:

• بجاي تالش براي مبارزه وحذف اين شیوه 
معیشت، راهبردي ترين اقدام تسهیل امور و 
تامین نیازمندي هاي آنان، بويژه توسعه همه 

جانبه آموزش وپرورش است؛
• اولین گام، به رسمیت شناختن توان علمي 
و دانش تجربي جوامع عشايري به عنوان 
بهترين مديران زمین در شرايط نامتعادل 

است؛
• بجاي تکیه بر اعمال مقررات و صدور 

بخشنامه های يکجانبه؛ ضمن توانمند سازی 
آنان، نظارت بر منابع محلي در قلمرو عشاير 

به آنان وگروه هاي عشايري واگذار و مورد 
حمايت قرار گیرند؛

• جوامع عشايري داراي صالحیت کم نظیر 
براي به عهده گرفتن مديريت در عرصه هاي 

مختلف منابع طبیعي هستند. بازسازي و به 
رسمیت شناختن نهادهاي مدني و بومي 

عشاير دراين روند کمک شاياني خواهد نمود؛
• کمک به بازاريابي، فروش و خروج بهنگام دام 

مازاد از عرصه مراتع، اقدام عملي در ايجاد 

تعادل نسبي و تقويت اقتصاد دامداران و در 
راستاي منافع ملي است؛

• تجديد نظر در سیاست ها، تثبیت حقوق عرفي 
عشاير در عرصه هاي منابع طبیعي و مشارکت 
دادن عشاير در حفاظت از محیط زيست، راه 

صواب در خروج از بحران فعلي زيست محیطي 
و پرهیز از هزينه هاي گزاف است؛

• زندگي و معیشت دامداران با تعداد دام اندک 
)با اولويت کمتر از 20 راس و سپس دامداران 
با کمتر از 50 راس( را بايد به گونه اي ديگر 

و بدون ارتباط و بهره برداري مستقیم از مراتع 
ساماندهي کرد؛ 

• در اتخاذ هرگونه تصمیم براي زندگي 
عشاير,خود آنان شايسته ترين افراد براي 

مشورت هستند؛
• تحمیل شیوه زندگي به آنان تاکنون پاسخ 

مثبتي نداده است، فرصت انتخاب را نبايد از 
آنان سلب کرد.
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الگوي ایراني توسعه گردشگري 

جامعه بنیاد

 چکيده
هنگام بحث در مورد مشارکت جامعه در 

توسعه گردشگري که در نهايت منتج به توسعه 
گردشگري جامعه بنیاد خواهد شد، پاسخ به سه 
سوال اساسي کامال ضروري است. نخست آنکه 

آيا جامعه محلي تمايلي به توسعه گردشگري 
در محل زندگي اش را دارد يا خیر؟ دوم آنکه 
نوع مشارکتي انتظاري که از جامعه در توسعه 
گردشگري انتظار مي رود چیست؟ و در نهايت 
آنکه آيا اين نوع مشارکت با توجه به امکانات 
موجود در جامعه تحقق پذير است يا خیر؟ تنها 
در صورت پاسخ گويي به اين سه سوال اساسي 
است که میتوان با اطمینان وارد فرايند توسعه 

گردشگري جامعه بنیاد در يک مقصد گردشگري 
شد، زيرا تاريخچه مشارکت جامعه در توسعه 

گردشگري و همچنین تاريخچه اجرايي توسعه 
گردشگري جامعه بنیاد با استفاده از مدل هاي 
رايج نشان دهنده وجود برخي مشکالت و در 
نتیجه عدم دستیابي به اهداف تعريف شده در 

توسعه گردشگري جامعه بنیاد است. در اين مقاله 
سعي بر اين است تا با تلفیق اين سه سوال با 

 )4D(الگوي رايج توسعه گردشگري جامعه بنیاد
به الگويي مناسب با توجه به اهمیت واقعي بودن 

مشارکت در ايران دست يابیم. 
کلمات کلیدي: توسعه گردشگري، گردشگري 

جامعه بنیاد، مشارکت جامعه، مشارکت انتظاري.

1- لزوم تمايل جامعه به توسعه 
گردشگري در يک مقصد 

جهت درک بهتر جايگاه جامعه در توسعه 
گردشگري توجه به اين نکته ضروري است که 
گردشگري در کشورهاي در حال توسعه معموال 

فعالیتي اقتصادي است که پیامد هاي اجتماعي 
نیز در پي دارد )تاسون و تیموتي، 2003، ص 

10(. لذا نقش جامعه در آغاز توسعه گردشگري 
را نمي توان ناديده گرفت. اين در حالي است که 
برنامه هاي توسعه دولتي بیشتر نظرات گروه هاي 
نخبه و برگزيده را در نظر مي گیرند در صورتي 

که جامعه مقصد بايد فرصت داشته باشد تا میزان 
و نوع توسعه گردشگري را در محل زندگي خود 

تعیین کند )تاسون، 2005، ص336(. تجربه 
نشان داده که برون داد بخش زيادي از اثرات 

گردشگري و مطالعات نگرش ساکنین در جوامع 
میزبان "اعالن نیازي براي افزايش مشارکت 

عمومي و به ويژه نگرش توسعه مقصد با محوريت 
بیشتر "جامعه" است )کوگ ، 1990(. لذا 

برنامه ريزان و سرمايه گذاران بايد نظرات جامعه 
میزبان را جهت آغاز توسعه گردشگري به حساب 

بیاورند )ويلیامز  و الوسون ،2001، ص 270(. 
متاسفانه در الگوهاي توسعه مشارکتي گردشگري 
مانند مدل پینل, بنیاد رست  و مدل )4D( فرض 

 ابتدايي بر آن است که جامعه 

مايل به توسعه گردشگري در مقصد مورد نظر 
است. گرچه در برخي از مطالعات انجام شده 

که بیشتر بر جنبه اقتصادي توسعه گردشگري 
تاکید دارند تمايل مردم به توسعه گردشگري در 
مبحث رضايت شغلي بررسي شده) کنیا و عمان( 

ولي متاسفانه اين امر هنوز به عنوان جزئي از 
الگوهاي مشارکتي گردشگري جامعه بنیاد تثبیت 

نشده است. 
2- نوع مشارکت جامعه در گردشگري 

جامعه بنياد
از آنجا که در حاشیه قرار داشتن مردم در 

فرايند هاي توسعه و اجرا باعث تشديد اثرات 
منفي توسعه گردشگري مي شود، مشارکت جامعه 

در برنامه ريزي و اجراي توسعه گردشگري به 
عنوان يکي از اصول توسعه پايدار گردشگري 

مي تواند راهي جهت جلوگیري از ادامه گسترش 
اثرات منفي توسعه گردشگري و لذا تضمین بقاي 

گردشگري و جامعه مقصد باشد. 
مشارکت جامعه در گردشگري فرايندي چند 

بعدي بوده )تاسون، 2000، ص 621( و از دو 
ديدگاه مشارکت در تصمیم گیري و سود حاصل از 

توسعه گردشگري قابل بررسي است. همین امر 
ارائه يک تعريف جامع و واضح براي مشارکت 

جامعه در توسعه گردشگري را دشوار کرده است. 
برخي مشارکت جامعه در توسعه گردشگري را 
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به سادگي، توانايي عموم جهت مشارکت در 

تصمیم گیري براي برنامه ريزي توسعه گردشگري 
جامعه بنیاد با هدف کسب سود از توسعه 

گردشگري مي دانند )هال، 2000، اينسکیپ، 
1991: سلیم المنصوري، 2006، ص 17: تاسون، 

2005، ص 333( در حالي که مشارکت جوامع 
در توسعه گردشگري در بسیاري از کشورهاي در 

حال توسعه تنها کمک به مردم جهت افزايش 
سود مالي ناشي از افزايش میزان اشتغال و 

تشويق جهت کسب و کارهاي کوچک و نه 
فرصتي جهت شرکت در تصمیم گیري هاست. اين 

امر خود مانع از کسب سود کافي از گردشگري 
در اين کشورهاست )تیموتي، 1999، تاسون، 

2005، ص336(. در کشورهاي کمتر توسعه يافته 
نیز هر چند فقیرترين گروه ها اکثريت جامعه را 
تشکیل مي دهند اما کمترين قدرت را داشته و 

به ندرت قادرند ديدگاه هاي خود را بیان کنند. در 
اين کشورها مشکل واقعي فقدان فرصت براي 
مشارکت مستقیم مردم است. در تايید اين امر 

از نظر النگ )1993( اگر مردم محلي در فرايند 
برنامه ريزي و اجراي گردشگري مشارکت نداشته 

باشند حتي يک برنامه خوب هم نتايج مناسبي 
درپي نخواهد داشت )سلیم المنصوري، 2006، 
ص 112(. نکته جالب توجه اين است که در 

حوزه گردشگري انبوه نیز مي توان از مشارکت 
جامعه محلي سود برد. براي مثال در برزيل 

گردشگري انبوه لوکس را با مشارکت جامعه 
محلي اجرا مي کنند ) سینها، 2005،ص 623(.

همچنین از نظر برنامه ريزان، نوع مشارکت جامعه 
نیز يکي از عوامل تعیین کننده موفقیت توسعه 
پايدار گردشگري است، زيرا اگر مشارکت، غیر 
فعال و در سطوحي پايین تر از مشارکت تعاملي 

باشد عمال طرح هاي مشارکتي توسعه گردشگري 
موفقیتي در پي نخواهند داشت. در اين موارد 

معموال شکل گیري مشارکت بر اساس اعطاي 
مشوق است که در صورت حذف کوتاه مدت اين 
مشوق ها، جامعه تمايل به پیگیري فرايند توسعه 

 را نداشته و لذا چرخه توسعه با مرحله 

www.( بهبود و بازبیني کامل نخواهد شد
recoftec.org، ص 40(. از طرفي توجه به 
اين امر نیز ضروري است که عاقالنه نیست از 

ابتدا با فعال ترين حالت که نیاز به اعتماد و رشد 
ظرفیت ها و منابع دارد وارد عمل شويم."

در صورت عدم مشارکت جامعه در تصمیم گیري 
نیز که تنها در انواع متعالي مشارکت تحقق 

مي يابد، اعمال نفوذ نخبگان مالي در 
تصمیم گیري ها احتمال حضور ساير اقشار جامعه 

را کاهش داده و باعث عدم توزيع عادالنه 
هزينه ها و منافع در جامعه بر خالف اهداف 

و اصول گردشگري جامعه محور خواهد شد. 
همچنین در صورت عدم تمايل مردم به مشارکت 

در تصمیم گیري و برنامه ريزي، ذينفعان مايل 
به الگو برداري از نمونه هاي موفق جهت توسعه 

گردشگري مي شوند که اين امر نیز احتمال 
دستیابي به اهداف گردشگري جامعه بنیاد را 

کاهش خواهد داد )فاضل بخششي،1387،ص 
.)115

در نهايت نیز اين توسعه مشارکتي باعث 
توانمند سازي رواني جامعه نشده و مردم را قادر 

به مشارکت واقعي در فرايند تصمیم گیري نخواهد 
کرد )رامچاندر، 2004، ص 98(. با توجه به 

مطالب بیان شده منطقا تالش جهت تعیین نوع 
 مشارکت انتظاري جامعه  به عنوان يکي 

از برجسته ترين ذينفعان در آغاز فرايند توسعه 
گردشگري کامال ضروري به نظر مي رسد. اين در 
حالي است که تاکنون در انواع الگو هاي مشارکتي 
 4D توسعه گردشگري مانند الگوي پینل و مدل

و مدل بنیاد رست فرض بر مشارکت فعاالنه 
جامعه در اجراي مراحل توسعه بوده است. 

نمونه هاي اندکي از توسعه مشارکتي گردشگري 
در جهان واقعي وجود دارد )تاسون و تیموتي، 

2003، ص 3(. اگرچه اينسکیپ ، هترينگتون  و 
مک اينتاير  در 1993 مطالعات موردي زامبیا و 
مکزيک را به عنوان مشارکت جامعه در توسعه 
گردشگري معرفي کرده اند، اين مطالعات نشان 
دهنده مشارکت غیر فعال، دستکاري شده  و يا 
شبه مشارکتي است. به نظر مي آيد که موردي 
در کشورهاي در حال توسعه از مشارکت مردم 

در توسعه گردشگري ديده نشده که فراتر از 
مشارکت در مشاوره و يا مشارکت دستکاري 

شده باشد )تاسون، 2000، ص 614(. براي مثال 
مشارکت مردم در توسعه گردشگري بلیز  در 

کنیا، پراينها  در برزيل، سوالوسي  در اندونزي 
تنها در سطوح پايین مشارکت شکل گرفته است 

)سینها،2005،ص 623(. در 1994 نیز سازمان 
جهاني گردشگري لیست 25 مطالعه موردي 
در برنامه ريزي گردشگري در کشورهاي در 

حال توسعه را ارائه داده که فقط در يکي، يعني 
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برنامه گردشگري سريالنکا ما شاهد حضور قابل 
مالحظه جامعه به صورت مشارکت غیر مستقیم 

همراه با توکنیسم ، از طريق يک کمیته 
گردشگري شامل گروه هاي عالقمند محلي، 

عوامل محلي و دولت مرکزي هستیم. البته اين 
مورد نیز هنوز به صورت پروپوزال علمي ارائه 

نشده است  )تاسون، 2000، ص 614(. همچنین 
سازمان جهاني گردشگري در سال 1980 

فهرستي از 1619 طرح گردشگري منتشر کرد که 
طبق بررسي هاي انجام شده فقط 5/66 % از اين 

طرح ها عملي شده اند. به عبارتي تقريبا نیمي از 
اين طرح ها)5/44 %(غیر عملي برآورد شده اند. 

تاسون داليل متعددي را براي عملي نشدن اين 
طرح ها بیان مي کند. گرچه اين داليل از مکاني 
به مکان ديگر متفاوت هستند تحلیل تحوالت 
برنامه ريزي هاي گردشگري نشان دهنده عدم 

توجه به مشارکت جامعه در دهه هاي 80 و 90 
در طرحهاي مورد نظر بوده است. در ايران نیز 

گرچه مشارکت جامعه در توسعه گردشگري يکي 
از اهداف برنامه توسعه ملي گردشگري جهت 

پايداري بیشتر اين صنعت و محیط پیرامونیش 
است ) فاضل بخششي،1387،ص16( عمال اين 

مشارکت فقط توسط صاحبان سرمايه و به شکل 
فعالیت جهت کسب سود اقتصادي تعريف شده 

است.
با توجه به ماهیت عملیاتي مشارکت، تشخیص 

گونه هاي متفاوت مشارکت از هم امري ضروري 
است . به دلیل گسترده بودن کاربرد مشارکت 

در حوزه ها و زمان هاي متفاوت، گونه شناسي هاي 
گوناگوني براي مشارکت مطرح شده است. 

مشارکت جامعه در توسعه گردشگري براي اولین 
بار در رابطه با مباحث مديريت محیط زيست وارد 
گونه شناسي هاي مشارکت شد  )تاسون، 2006، 

ص 493(. در ادامه و نظر به متفاوت بودن توسعه 
گردشگري نسبت به ساير انواع توسعه، تاسون در 

سال 1999 سعي کرد تا گونه شناسي مشارکتي 
خاص گردشگري تهیه کند. زيرا دسته بندي هايي 

مانند دسته بندي پتري  يا اورنستاين  بر اساس 

مطالعات عمومي توسعه شکل گرفته و به يک 
بخش خاص اقتصادي تعلق ندارند. تاسون انواع 
مشارکت را در سه گونه کلي قرار داده که داراي 

عناوين فرعي نیزهستند. اين انواع عبارتند از: 
•مشارکت خود جوش  مشارکت خودجوش که 
فرم ايده ال مشارکت محسوب شده و تفويض 

قدرت و اختیار در حد عالي در آن صورت 
مي گیرد. مسئولیت پذيري در مديريت و قدرت به 

 جامعه محلي داده مي شود. 

•مشارکت تشويق شده  با اعطاي مشوق هاي 
مادي و مشارکت در مشاوره همراه است. در 

بهترين حالت تنها مردم اظهار نظر دارند ولي 
جهت اعمال نظريات در برابر گروه هاي ذينفع 

قدرتمند مانند دولت و يا تور گردانان بزرگ ملي و 
بین المللي قدرتي ندارند. اين نوع داراي سطحي 
از توکنیزم بوده و معموال در کشورهاي در حال 

توسعه بسیار مشاهده مي شود. همچنین، فرايندي 
باال به پايین و غیرفعال است. در اين حالت شايد 

مردم در سود گردشگري سهیم شوند ولي در 
فرايند تصمیم گیري نقشي نخواهند داشت.

•مشارکت اجباري جامعه   پايین ترين سطح 

در گونه شناسي است. هدف اصلي آن مشارکت 
مردم در فرايند توسعه گردشگري نبوده بلکه 
راهي براي کسب دانش توسط قدرتمندان يا 

نخبگان جامعه جهت جلوگیري از تهديدات و 
استفاده از فرصت هاي آتي است. البته گاهي 

تصمیم گیري هايي نیز در برآورده ساختن نیازهاي 
اساسي مردم محلي به آنها تفويض مي شود. در 

اين حالت گرچه شايد به ظاهر توسعه گردشگري 
بر اساس اولويت هاي جامعه باشد اما بیشتر در 

راستاي منافع گردشگري، تصمیم گیرندگان، 
تورگردانان و گردشگران است )تاسون، 2006، 

ص 495(.
نکته قابل توجه اين است که گاهي مردم به 

صورت ايده الي در سطوح باالي طیف قرار 
مي گیرند ولي پس از مدتي به دلیل مسائلي مانند 
تغییرات سیاسي و يا اقتصادي که خارج از کنترل 

جامعه است به سطوح پايین تري از مشارکت 
تنزل مي کنند  )تاسون،2006، ص 495(. لذابه 
نظر مي رسد بازبیني و نظارت بر نوع مشارکت 

انتظاري جامعه در توسعه گردشگري جامعه بنیاد 
به نوعي تضمین کننده موفقیت آتي طرح هاي 

اجرايي خواهد بود.
3-امکان پذيري مشارکت انتظاري 

جامعه
آنجا که وجود محدوديت در موفقیت جامعه 

در مشارکت مورد توافق همگان است ) 
تاسون،2000، ص 618( در نخستین نشست 
هیات مشارکت هاي مردمي شوراي اقتصادي 

– اجتماعي سازمان ملل در ژوئن 1982، 
تصمیم گرفته شد تا فهرستي از موانع مربوط به 

مشارکت هاي مردمي تهیه شود )محمودنژاد،1370، 
ص 11(، به همین دلیل هم در حوزه گردشگري 

عوامل موثر در مشارکت بیشتر تحت عنوان موانع 
و محدوديت ها بررسي شده اند. گرچه مبناي اين 
محدوديت ها ريشه در ادبیات عمومي عوامل موثر 
بر مشارکت دارد ولي در گردشگري بر برخي از 

اين عوامل تاکید بیشتري مي شود. براي مثال در 
 گردشگري سطح دانش و مسائل 
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•کشف: به معناي يافتن چیزهايي است که 

مي تواند جهت توسعه گردشگري و به عنوان 
محصول مورد استفاده قرار بگیرد و به يک جامعه 

يا گروه حیات مي دهد. فرايند يادگیري، تبادل 
عقايد، بحث و قالب بندي اطالعات در بین 

مشارکت کنندگان جزء اصلي فرايند اکتشاف بوده 
که مبنايي براي آگاهي، اعتماد همگاني، توسعه 

مهارت ها و توانمندسازي جامعه توسط دانش 
و مشارکت جامعه در فرايند گردشگري جامعه 
محور است. در اين مرحله مشارکت کنندگان 

ويژگي هايي را که مي توانند موجب جذب گردشگر 
و توسعه گردشگري جامعه بنیاد شوند با توجه به 
نکات قوت و مهارت هاي موجود در جامعه کشف 

مي کنند. يادگیري مشارکتي و توسعه مهارت و 
دانش بخش هاي مهمي از مرحله کشف هستند 

)انستیتو کوهستان، 2000، ص 30(.
•رويا: تخیل يک پیامد، ايجاد يک تصوير مثبت 

از آينده، ايجاد يک محصول گردشگري و 
پیش بیني آينده آن است. شايد اين مرحله يکي 
از دشوارترين بخش هاي مدل باشد. زماني که 

مشارکت کنندگان بايد با هم روياي آينده را 
بسازند )انستیتو کوهستان، 2000، ص 54(.

•طراحي: بنا کردن آينده مورد نظر، شامل فرايند 
توافق، گفتگو و تحقیقات آتي در قبال ايده است 

و فرايند ايده ال کار در آينده را نشان مي دهد. 
•تعديل: يا ادامه دادن، به فرايند پايداري و 

کنترل مي پردازد و اينکه چگونه بیاموزيم، تعديل 
و توانمند سازي کنیم )انستیتو کوهستان، 2000، 
ص 16 و17(. تجربه نشان داده است که يکي 

از اصلي ترين داليل شکست در طرح هاي توسعه 
گردشگري جوامع و فعالیت هاي حفاظتي فقدان 

پیگیري طرح توسط اعضاي جامعه است )انستیتو 
کوهستان، 2000، ص 47(.اين امر به وضوح در 
ywww.gapadve )پرو مشاهده شده است. 

)tures.com

مدل گردشگري جامعه بنياد ايران 
با توجه به مطالب ذکر شده و تاکید بر سه سوال 

بنیادين جهت آغاز توسعه مشارکتي گردشگري 
جامعه بنیاد مدل گردشگري جامعه بنیاد ايران در 

تصوير 2 ارائه شده است.
 

در اين مدل 4 فاز متفاوت قابل مشاهده است که 
در زير به توضیح آنها مي پردازيم 

فاز اول: تعيين تمايل به توسعه 
در اين فاز با استفاده از ابزار پرسشنامه تمايل 

مردم به توسعه گردشگري مقصد ارزيابي 
مي گردد. در صورت مثبت بودن پاسخ، مدل وارد 

فاز دوم خواهد شد و در غیر اين صورت مدل 
به سمت چرخه تغییر نگرش نسبت به توسعه 

گردشگري وارد شده و تا مثبت شدن پاسخ اين 
فرايند ادامه خواهد داشت. اين مرحله توسط 

محقق براي اولین بار در روستاي زاغمرز به انجام 
رسیده و نتايج نشان دهنده تمايل اهالي به توسعه 
گردشگري بوده است )فاضل بخششي,1388،ص 

.)116

فاز دوم: تعيين نوع مشارکت انتظاري 
در اين فاز با استفاده از ابزار پرسشنامه نوع 

مشارکت انتظاري جامعه تعیین خواهد شد. در 
صورتي که اين نوع مشارکت در گونه شناسي 
تاسون در حد خود جوش باشد مدل وارد فاز 

سوم خواهد شد. در غیر اين صورت مدل وارد 
چرخه ارتقاء سطح مشارکت شده و تا هنگام 
دستیابي به نوع مشارکت انتظاري خود جوش 
اين فرايند ادامه خواهد داشت. اين مرحله از 

مدل نیز توسط محقق در روستاي زاغمرز واقع 
در استان مازندران به انجام رسیده که نتايج 

حاصل نشان دهنده مشارکت انتظاري از نوع غیر 
خود جوش و نامناسب جهت توسعه گردشگري 

جامعه بنیاد بوده است )فاضل بخششي، 
1388،ص 119(. 

فاز سوم: ارزيابي امکان پذيري نوع 
مشارکت انتظاري 

در اين فاز میزان واقعي و قابل اجرابودن 
مشارکت انتظاري مردم مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت. در صورت مناسب بودن بستر مدل وارد 

فاز چهارم خواهد شد و در غیر اين صورت 
مدل وارد چرخه بهبود بستر مشارکتي شده و تا 
دستیابي به بستر مناسب اين فرايند ادامه خواهد 

داشت.
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 4D فاز چهارم: الگوي

در اين فاز مراحل چهارگانه الگوي )4D( به اجرا 
در خواهد آمد. اين مراحل به صورت چرخه اي 

و با مرحله بازبیني کامل خواهند شد نکته قابل 
ذکر در اين مرحله اضافه شدن يک چرخه جهت 

اطمینان از عدم افت سطح مشارکت در طي 
فرايند اجرا است که مدل را به شکل يک حلقه 

کامل در مي آورد. در صورت ارتقاء يا حفظ سطح 
مشارکت حلقه )4D( روال عادي را طي خواهد 
کرد و در صورت افت مشارکت مدل وارد حلقه 

بهبود بستر مشارکتي خواهد شد. 
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مفا هیم ، موانع و مولفه های بهره وري 
تولید در جامعه عشایری

نويسندگان:   تيمور بيرجندي -  فرزانه 
وحدتي راد

چکيده
معیارمناسب ارزيابی فعالیت¬هاسنجش میزان 

کارآيي و اثربخشي و در واقع اندازه گیری بهره 
وری است.

 شناخت مولفه های موثر درارتقائ بهره¬وري 
تولید در جامعه عشايري به منظور ايجاد يک 
مرجع  قابل اتکا و جامع در خصوص مباحث 

تولیدي موضوعی اساسی و مهم در اين جامعه  
تولید کننده محسوب میشود تا از طريق ان بتوان 

با همسو نمودن کلیه فعالیت¬هاي تولیدي ، 
جريان بهره¬وري را با محوريت بخش خصوصي 

از طريق هماهنگی ساختاری وسیستمی کلیه 
نهادها وعوامل موثر در افزايش وبهبود بهره¬وري 

تولید، مديريت نمود.
اهداف بر نامه ای در جامعه عشايري از قبیل 

پوشش کامل سوخت رساني و افزايش تولید در 
راستاي توسعه پايدار ، توسعه مکانیزاسیون ، کشت 

ارقام اصالح شده ، بهبود تولید محصوالت باغي 
در کنار توجه به مقوله بسته¬بندي ، گسترش 

تولید صنايع تبديلي در کنار توسعه منابع دامي ، 
اختصاصًا بهبود کیفیت صنايع دستي به عنوان 

تولید پاک و ارزشی ، در صورت تحول و بازنگري 
در دستورالعمل¬هاي نظارتي و اجرايي کشور و 

ارائه برنامه¬هاي کاربردي و عملیاتي با توجه به 
شرايط حاکم در اين جامعه  قابل تحقق خواهد 

بود.
 وجود منابع زراعي حاصلخیز و گسترده و 

پتانسیل¬هاي فراوان جهت توسعه پرورش 
انواع دام و بهره¬مندي از منابع اب سطحي و 
زيرزمیني و ساير موارد با توجه به برخورداري 

شايسته مناطق عشايري از جاذبه¬هاي طبیعي 
و عرصه¬هاي فرهنگي و از همه مرجح¬تر 

طبیعت بکر ، تنها با مهندسي و اصالح سیستم 
ها و روش¬ها و برنامه¬هاي توسعه با اعمال 
تکنیک های بهرهyوري به صورت بهینه ،مورد 

بهره¬برداري قرار خواهد گرفت.

 با توجه به سنتي بودن فعالیتهاي بخش 
کشاورزي و عدم سرمايه گذاري مناسب در 

آن جامعه و پايین بودن درآمد سرانه خانوار و 
ضعف زير ساختي در زمینه¬هاي حمل و نقل و 

نگهداري تولیدات ، ضعف بازاريابی ، کم بودن 
سطح دانش و سواد، تنگناهاي قانوني  موجود، 
صعب¬العبور بودن مناطق عشايري وهمچنین 

پائین بودن نرخ اشتغال )خصوصًا بانوان (، تخريب 
شديد منابع طبیعي بدلیل بهره برداريهای نامناسب 
،محرومیت¬ هاي فراواني را به وجود آورده است.

 شناسايی  معرف ها و مولفه های تولید در 
جامعه عشايري در بخش¬هاي مختلف زراعت و 

باغداري، دامپروری و صنايع دستي و کوچ، سوخت 
و انرژي¬هاي تجديد شونده و اسکان، بايستی 

مورد  بررسي قرار گرفته و شاخصهاي اختصاصي 
هر بخش بطور جداگانه تعريف و براي هر يک 
فرمولي جداگانه در راستاي فزوني بهره¬وري 

تعريف گردد.
واژگان کلیدي

بهره وری yکوچ –اسکانy صنايع دستيyشاخص 
بهره¬وريy عشايرyنهادهy راندمان

  

مقدمه
افزايش ارزش تولید و رقابت پذيري، مهمترين 

عنصر در ترکیب قدرت اقتصادي هر واحد تولیدي 
تلقي مي¬گردد که الزمه آن افزايش کمي و 

کیفي محصول در کنار افزايش راندمان نهاده ¬ها 
مي¬باشد.

 رشد بهره¬وري درهر بنگاه اقتصادي که ناشي 
از افزايش بهره¬وري نهاده¬هاي کار و سرمايه 
می باشد ،  در نهايت بهبود سطح زندگي مردم ، 
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ايجاد اشتغال مولدو 

بهره¬وري ملي را به همراه خواهد داشت.
امروزه بهره¬وري يکي از مهمترين و موثرترين 

منابع و روش¬هاي دستیابي به رشد و توسعه 
مستمر اقتصادي و افزايش ثروت ملي ملت 

¬ها، با توجه به کمیابي منابع تولید ،محسوب 
مي¬گردد.

خلق نمودن شرايطي که سبب تسريع در رشد 
بهره¬وري پايدار گردد، بسیار مهم بوده و تنها 

زماني مي¬توان گفت بهره¬وري افزايش يافته 
که بتوان ثابت نمود کارآيي )نسبت ستانده به 
نهاده( به طور کاماًل مشخص و محسوس در 
راستاي اهداف مورد نظر صورت گرفته باشد.

واضح است که بهر¬ه¬وري بر موارد کمي و 
کیفي به صورت توأمان تأکید دارد و به عنوان 
 انجام کار در ست به روش صحیح تعريف شده 

واز آن جا که فعالیتهاي انساني نمي¬توانند بدون 
هدف و مقصود باشند وقتي سخن از بهره¬وري 
بعمل مي آيد مقصود سنجش فعالیتها در راستاي 
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هدف از يک سوو نقش موثر و راندمان ان از 

سوی ديگر را مدنظر قرار خواهد داد.
زندگي عشايري دنیايي هیجان انگیر و پرمشقت 

است. آنان پشم مي¬چینند، شیر مي¬دوشند، 
جاجیم مي¬بافند، روغن مي¬گیرند ، ماست 

مي¬زنند، موي بز مي¬ريسند و در سیاه چادر 
زندگي مي¬کنند با رسیدن فصل کوچ، زنان، 

کودکان و مردان عشاير کوچ نشین با کوله 
باري از تجريبات سالهاي گذشته بدون دغدغه 
و نگراني، سختي راه را تحمل مي¬کنند تا به 
مقصد برسند. کوچ نشیني در واقع يک تاريخ 

کهن با آداب و سنن اجتماعي، اقتصادي و 
سیاسي است که پشت اين زندگي ساده نهفته 
شده است. براي حفظ اين نوع از زندگي و اين 

پديده زنده و پويا که جامعه¬اي تولید کننده در 
دل آن واقع شده بايد به افزايش بهره¬وري در 

همه ابعاد اين شیوه از معیشت انديشید.

موانع، منابع، مفاهيم و مولفه های بهره 
وری در تو ليد جا معه عشايری

بهره وری يکی از مفاهیم اقتصادی است،ودر 
ارتقا آن مولفه های متعددی دخیل است  در 

جامعه عشايری ودر هر جامعه ديگری بايد برای 
رسیدن به حداکثر سوددهی ،ابتدا انسان ونیاز 

های اورا در نظر گرفت زيرا انسان ونیاز های او 
از محوری ترين عوامل توسعه پايدار هستند. 

بايد در اين مسیراز نیروی انسانی ومهارت آن 
،از زمین موجود،از زمان، از مکان،از تجهیزات 

واعتبارات، به نحو بهینه در راستای افزايش بهره 
وری  بهره جست، در اين راه عالوه برتنگناهايی 
که درهر  جامعه هدف در خصوص افزايش بهره 

وری وجود خواهد داشت در جامعه عشايری 
مشکالت به مراتب جدی تری نمايان می کند 

،عدم اعتقاد وباور ملی به نتايج وفوايد بهبود 
بهره وری وترس از برخی نمادهای ظاهری بهره 
وری ازجمله بیکاری وناآگاهی عمومی نسبت به 
مفاهیم وجايگاه بهره وری واثرات مثبت آن در 
آينده، وحتی بی توجهی به افکار مبتکر وخالق 
ومقاومت بی چون وچرای برخی از افراد وحتی 

صاحب نظران در مقابل تغییرات وعدم تمايل به 
ترک برخی عادات غلط وغرق شدن در باورهای 

اشتباه قديمی، از موانع موجود است.
 همچنین نظارت نامناسب و غیر کارشناسی و 

وجود ضعفهايی درتعهدات اجرايی  وبرخورد گذرا 
ومقطعی با پروسه بهره وری وايجاد نا پیوستگی 
در روند آن وتعجیل در حصول نتیجه خود سبب 

نا کارايی ودر نهايت عدم بهره وری خواهدشد 
که در اين مقوله همه اين موارد جهت رسیدن به 

نتیجه برتر بايد لحاظ گردد.
جهت ارتقا بهره¬وري در جامعه عشايری 

بايد ابتدا قابلیت¬هاي توسعه در اين جامعه و 
پتانسیل¬هاي آن را شناخت و مورد بررسي 

قرار داد ،و جود منابع زراعي حاصلخیز در اکثر 
مناطق عشايري و اقلیم مناسب جهت کشت و 

زرع همچنین وجود نیروي انساني ماهر،ذينفع و 
ذيعالقه و فراوان در جامعه عشايري جهت توسعه 

فعالیت¬هاي کشاورزي و باغباني به عنوان 
يک پتانسیل مثبت، بعالوه وجود پتانسیل¬هاي 
 محیطی فراوان جهت توسعه دامپروري، پرورش 

زنبور عسل، پرورش آبزيان در اکثر مناطق 
عشايري و وجود وظرفیت های کارآفرين در 

اين راستا و بهره¬مندي از منابع آب سطحي 
و زير زمیني در مناطق عشايري جهت توسعه 
فعالیت¬هاي کشاورزي و صنعتي وابسته نیز 

به عنوان بستر ی مناسب بر سر راه توسعه 
مي¬باشند.

تولید فرآورده های غذايي سالم و صنايع تبديلي 
، صنايع دستي  و زمینه مناسب جهت افزايش 

کمي و کیفي اين تولیدات و وجود هنر وفرهنگ 
زيبا وهنرمند متخصص و ماهر در زمینه دست 
با فته های عشايري ، همچنین بهره¬گیري از 

انرژي¬هاي تجديد شونده و نو با توجه به عرصه 
موجو دو نوع زندگي عشاير در مناطق مختلف 
زمینه مناسبي جهت توسعه و برنامهyريزيهاي 
مناسب جهت ارتقاء و افزايش بهره¬وري را 

فراهم آورده است.
استفاده بهینه از پتانسیل های موجود مستلزم  

شناخت تنگناها و محدوديت¬ها بر سر راه 
بهره¬وري دراين جامعه مستعد تولیدی است تا 

بتوان با مرتفع نمودن محدوديت¬ها و يا حداقل 
کم نمودن و بهبود آنها به نتايج مثبتی دست 

يافت که تنگناها در اين بررسي به صورت زير 
مطرح وطبقه بندی شده اند که عبارتند از:

"• سنتي بودن فعالیت¬هاي کشاورزي و در 

نتیجه پائین بودن سطح راندمان تولیدy عدم 
سرمايه¬گذاري مناسب و کمبود منابع مالي 

و پائین بودن درآمد ساالنه خانوارy وجود 
ضعف زير ساختي در زمینه¬هاي حمل و نقل، 
نگهداري تولیدات، و بسته بندي وبعالوه ضعف 

بازاريابي جهت مصارف داخلي و خارجي – 
کمبود زير ساختyهاي مناسب جهت توسعه 
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گردشگري – کم بودن دانش و سطح سواد 
در قسمت اعظم جامعه عشايري و در نتیجه 
پذيرش کمتر آموزش¬هاي تخصصي توسط 
افراد جامعه – تخريب شديد منابع طبیعي و 
بهره¬برداري نامناسب و بیش از ظرفیت از 

مراتع مناطق عشايري و فرسايش مداوم خاکهاي 
زراعي – تنگناهاي قانوني و عدم شفافیت سازي 

در مالکیت اراضي 
• تهديدات امنیتي ناشي از مرزي بودن مناطق 

عشايري
• عدم توانايي در ارائه وثیقه و ضامن جهت 

دريافت تسهیالت بانکي جهت هرگونه سرمايه 
گذاري

• دور بودن وصعب العبور بودن مناطق عشايري 
و باال بودن هزينه¬هاي سرمايه¬گذاري تولید 

به همین دلیل، در مناطق دور دست عشايري – 
 پايین بودن نرخ اشتغال در بخش تولید در جامعه 
عشايري و عدم تمايل قشر جوان به ادامه حضور 
در اين جامعه – پايین بودن نرخ مشارکت زنان 
در بخشهاي اقتصادي که با توجه به مشارکت 
فراوان و گسترده زنان عشايري در اين حیطه 
بدلیل نگرش¬هاي فرهنگي مو جود در اين 
جامعه، متاسفانه بامشکالتی مواجه هستیم– 

وحضور همیشگي واسطه¬ها و سلف خرها برسر 
راه تولیدات عشايري

با توجه به پتانسیلها وتنگناهاومحدوديت های 
برشمرده شده ، بايد مولفه های الزم جهت 

رسیدن به بهره وری پايدار را درجامعه عشايری 
برشمرد:

• مشارکت عشاير: جلب وافزايش مشارکت آنان 
درتصمیم گیريهاواجرای پروژه هاجهت حفظ 

،نگهداری وبهره برداری کارا و اثر بخش؛
• سطح برخورداری: ارتقائ رفاه اجتماعیشامل 
تامین آب آشامیدنی،پوشش برق رسانی،تامین 

راه،ارائه امکانات آموزشی،پوشش سوخت 
رسانی،ارائه امکانات بهداشتی،توزيع عادالنه 

سرانه،برخورداری عادالنه ازتسهیالت،تخصیص 
عادالنه منابع،ايجاد اشتغال پايدار ،احترام به 

فرهنگ بومی وکمک به حفظ آن و سعی 
درفراهم نمودن کلیه امکانات رفاهی درچهارچوب 

باورهاوخواسته هايشان 

• حفظ محیط زيست با ارائه مديريت پايدارزيست 
محیطی

• ايجاد تنوع وبهبود شیوه تامین معاش ودرنتیجه 
اشتغال زايی وافزايش سطح درآمد

•  بهبوداشتغال : از طريق: تامین آب کشاورزی، 
تامین زمین کشاورزی،  تامین نهاده های مورد 

نیاز، افزايش فعالیت های جانبی در بخش 
کشاورزی،  –تامین سرمايه از طريق اعطای 

تسهیالت –توجه خاص به مشاغلی که ريشه 
تاريخی در فرهنگ وسنت جامعه دارند مثل 

صنايع دستی وارجح تر ومهم تر از همه موارد 
رضايت خاطر عشايراز منابع وامکاناتی که در 

اختیارشان قرار گرفته است.
• اموزش: مهمترين عنصر در افزايش سطح 

اگاهی ورفتار تو لیدی

نتيجه گيری
براساس موضوعات مطرح شده و با لحاظ ظرفیت 

ها و تنگناهايی که به آن اشاره شده است ،  به 
نظر میرسد بايد پاسخگوی چندين سوال متعدد و 
مرتبط پیرامون موضو ع تولید در جامعه عشايری 
در گرو اجرای دقیق و کاربست مناسب  و متوازن 

مقوله بهروری باشیم.
• چگونه میتوان کارايی، امنیت و زندگی ايده 
آل را برای عشاير با اجرا ی بهره وری فراهم 

ساخت؟ 
• سازماندهی تو لید در اين قالب  و مقوله را 

چگونه تعريف نمود؟ 
• چگونه می توان پروسه تولید با کمترين هزينه 

ممکن ، ماکزيمم صرفه و بازدهی اقتصادی را 
برای عشاير به جريان انداخت؟ 

• چگونه بايدفضای آرام و حفاظت شده و زيستن 
توام با اطمنیان و درآمد موثررا برای خانوار 

عشايری ، فراهم ساخت؟
•  و همچنین چگونگی محاسبه ارزش افزوده 

منابع که در گرو رشد فر هنگ بهره وری و 
کاهش مشکالت و موانع،  به همه آنها پاسخ 

خواهیم گفت.
برای اين منظور تهیه شاخص های اثر گذار ، 

اندازه گیری دقیق انها ، تشريح و ضعیت پايداری 
آنها و معرفی اصول و روش های کاربردی و 

 تدوين سیاست گذاری و برنامه ريزی های فنی و 

توسعه ای و پشتیبانی های راهبردی از ضرورت 
های مهم  به شمار می روند.

 تأکید بر ارتقائ سطح بهره وری در همه ئ ابعاد 
تولیدی وپشتیبانی زندگی  عشايری به عنوان 

رکن اساسی توسعه، واز راهکارهای ثمر بخش 
خواهد بود.

منابع
1. گزارش همايشهای کشوری بهسازی امور 

تولیدy سازمان امور عشاير ايران
2. مجموعه مقاالت علمی وزارت جهاد کشاورزی

3. تحقیقات کارشناسی مديريت بهسازی امور 
تولیدy سازمان امور عشاير ايران
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
مغایرت مدیریت سازه ای آب با قوانین 

ملی و تعهدات بین المللی
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب، 

سدسازی و مديريت سازه ای آب کشور با قانون 
اساسی  مغايرت های اساسی  دارد و ناقض سه 
اصل مهم 44 و 48 و 50 قانون اساسی کشور 

بشمار می رود. همچنین بندهای 8، 11، 12، 13، 
14، 15، 17، و 18 مفاد دستور 21 کنفرانس ريو 

که ايران امضا کننده آن  د ر1992 بوده است 
بوسیله سدسازی نقض شده است. مديريت سازه 
ای در بخش آب همچنین ناقض بندهای 3، 5، 

10، 17، و 19 پیمان مبارزه با بیابانزايی است که 
ايران در 1994 آن را امضا کرده است. در اين 

مقاله به بررسی اين مغايرت ها می پردازيم.

y1.مغايرت با قانون اساسی

1y1 اصل 44
اصل 44 قانون اساسی مشارکت بخش های 

خصوصی و تعاونی را در همه فعالیت های دولت 
الزامی می شمرد. مشارکت بخش خصوصی 

جلوی بسیاری از اتالف ها در بخش عمومی را 
می گیرد. سالهاست که بخش آب کشور بدنبال 

کسی است تا بهره دهی حتی يک طرح سدسازی 
را تائید کند و بخواهد درآن سرمايه گذاری کند. 

اما بنظر نمی رسد که بخش خصوصی اصال 
بخواهد در اين زمینه وارد شود. روشن است که 

بخش خصوصی هرگز نمی تواند پاسخگوی 
حقابه ضايع شده کشاورزان پائین دست يک 

سد باشد. اين تضییع حقوق تنها از يک دستگاه 
دولتی و تکنوکرات های تائید کننده و تصويب 
کننده سدها در بخش آب برمی آيد و بس. در 

حقیقت 50 سال است که به هیچ يک از شکايات 
بسیار زيادی که از بخش آب کشور شده است 

پاسخی داده نشده است. از حقابه بران پائین 
دست کرج و دز تا کشاورزان و دامداران دهستان 
لفور که خانه و زمینشان در 3y2 ماهه گذشته در 
جريان آبگیری مخزن سد البرز از میان رفته است 

همه و همه تا زمانی که دولت حقشان را زيرپا 
 گذاشته و نمايندگانشان نیز از توهم توسعه با 

سدسازی متاثرند، دستشان به هیچ جا بند نیست. 
اما اگر طرفشان بخش خصوصی باشد مسلمٌا 

ساکت نخواهند نشست. مرگ دهانه های رودها 
در دريای مازندران و تضییع حق ماهیگیران و 

قايق داران و کارکنان در بخش گردشگری تنها 
از بخش آب تغذيه شده با بودجه عمومی برمی 

آيد و بس. انحراف آب از يک حوضه آبخیز 
به حوضه ديگر که به خالی شدن چشمگیر 

روستاهای حوضه نخستین می انجامد تنها از 
مديريت سازه ای و تصمیم گیری شرکت های 
منتفع در سدسازی برمی آيد.  مطالعات امکان 
يابی، تدقیق و طراحی، و گرفتن رديف بودجه 

های غول آسا برای اجرا در طرح های سدسازی 
روندی بسیار ناشفاف و بدون پاسخگويی دارد.

1y2 اصل 48 
اصل 48 قانون اساسی رعايت عدالت در زمینه 
بهره برداری از منابع طبیعی را در جريان همه 

فعالیت ها الزامی می سازد. مديريت بخش آب با 
رويکرد سدسازی بطور کامل اين قانون را نقض 

کرده است. حقابه ديرينه و موروثی کشاورزان 
يک دشت يا يک سیالبدشت با سدسازی و 

انحراف آب به شهر ديگری فرستاده می شود تا 
 اهالی ان با مصرفی بیش از 4 برابر استانداردهای 

دنیا )390 مترمکعب در سال(   و با پرو خالی 
کردن استخرها و... به زيستن در خوشی به 

جیب ديگران عادت کنند آنهم بدون آنکه هزينه 
های حتی نگهداری و بهره برداری شبکه ها 

را پرداخته باشند يا هزينه های سنگین تصفیه 
پساب سمی و خطرناک تولید شده را.  يارانه 

های آب شهرها جز به زيان زحمتکش ترين  
اقشار کشور  نیست که همانا کشاورزان و عشاير 

تولیدکننده خوراک و برقرارکننده امنیت غذايی 
کشورند.  بخش آب کشور حتی در حل مساله 

ساده اصالح الگوی مصرف نیز ناتوان بوده است. 
هیچگونه عدالتی در عملکردهای 50 سال گذشته 

بخش آب کشور جستجو نکنید.

1y3 اصل 50 
اصل 50 قانون اساسی بگونه شفاف و روشن 
هرگونه فعالیتی را که ممکن است پیامدهای 
نامطلوب بر محیط زيست داشته باشد ممنوع 
اعالم کرده است. پیامدهای بسیار نامطلوب 

سدسازی بر آبخیزها، بر جنگل ها، بر رودها، 
دهانه ها، تاالب ها، درياچه ها، بر دشتها و بر 

سیالبدشتهای کشور،  بازبینی در روند مديريت 
آب را الزامی و ضروری ساخته است. بنظر می 
رسد که پیکره دولتی بخش آب و حضور بسیار 
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مقتدرانه شرکت های سدساز دولتی منتفع در 

تصمیم گیری ها، با ناشفاف گذاشتن عملیات خود 
در فضايی بسته، جلوی هرگونه اعتراض به نقض 

اصول قانون اساسی را نیز سد بندی کرده اند. 

y 2 مغايرت با معاهدات بین المللی      
عملکرد بخش آب و مديريت عرضه با رويکرد 

سازه ای، با مفاد دستور 21 کنفرانس ريو که 
ايران نیز از امضاکنندگان آن بوده است )1992(، 
مغايرت های اساسی دارد و بندهای 8، 11، 12، 

13، 14، 15، 17، و 18 دستور 21 را آشکارا 
نقض می کند. 

 از میان 40 فصل جداگانه  دستور 21، فصل 
بیابانزايی به سبب اهمیت فوق العاده آن برای 
ادامه حیات انسان بر روی کره زمین بصورت 

جداگانه و بعنوان معاهده بامضای اعضای سازمان 
ملل متحد رسید و ايران نیز از امضاکنندگان اين 

بیانیه بود)1994(. مهم تر آنکه بیانیه معاهده 
مبارزه با بیابانزايی بالفاصله به امضای مجلس 
شورای اسالمی نیز رسید. مديريت بخش آب و 
سدسازی با بندهای 3، 5، 10، 17، و 19 پبمان 

مبارزه با بیابانزايی متناقض است . 

2y1 تلفیق محیط زيست و توسعه در 
تصمیم گیری

 در فصل هشتم دستورکار 21  به مساله تلفیق 
محیط زيست و توسعه پرداخته شده است . دراين 

بخش، پرهیز از تصدی گری دولتی، و لزوم 
شرکت انجمن های بومی و انجمنهای غیردولتی  

درتصمیم گیريها  گوشزدشده است: 
• پايش و ارزيابی سامانمند فرايند توسعه و 
بازبینی دائمی شرايط محیط و منابع طبیعی

  با وجود هزاران سد در دست بهره برداری، 
ساخت، و مطالعه، تاکنون ارزيابی رسمی اثرات 

و فايده های منسوب به سدها انجام نشده است. 
ارزيابی اولیه مستقل دو سد تجن و البرز نشان 

داده است که فايده ادعا شده اين دو سد درآبیاری 
دههاهزارهکتار زمین پائین دست نادرست بوده 
است و اراضی پائین دست اين دو سد بکمک 

آب بندانهای بومی و کارامد منطقه از دهها سال 
پیش به موثرترين شکل کاربری آبی و شالیکاری 

داشته است.   
• شفافیت و پاسخگويی دربرابر پیامدهای 

اقتصادیy اجتماعی
مقايسه منابع تخصیص يافته به سدسازی، 

با فايده آن برای جامعه، حاکی از تخصیص 
ناموثراست. موازين هزينه موثر را درنظرنمی 

گیريم و پرهزينه ترين گزينه را برمی گزينیم. 
سدهای پرهزينه و ناپايدار را می سازيم تا 

همان اراضی را آبیاری کنند که قناتهای پايدار 
می کردند )سدهای نهرين طبس، بارنیشابور، 

ماشکید، سورک...(.  در کشوری با آفتابی چنین 
پرسخاوت گزينه خورشیدی تنها گزينه تامین 

برق است. حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی 
آبخیزها و سیالبدشتها را با سدسازی و انتقال 

حوضه به حوضه نقض می شود. ساکنان مخزن 
سدها ناخواسته از روستاهای خود رانده می شوند. 
مبالغ پرداختی برای خريد زمین کشاورزی و خانه 
مسکونی جايگزين پاسخگو نیست. نارضايتی آنان 

اثری درتصمیم گیری برای ساخت سد و زيرآب 
رفتن زمین و خانه هايشان ندارد. حقوق اجتماعی 
کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حقابه 

شان را به حوضه ديگری منتقل شده ناديده می 
ماند و به خالی شدن چشمگیر روستاهای حوضه 

می انجامد. حقوق اجتماعی کشاورزان سیالبدشت 
هايی که با انحراف آب و سدسازی در باالدست، 

آبخوان و سفره زيرزمینی شان تهی شده است 
ناديده می ماند. متاسفانه به سبب فراگیر بودن 

توهم توسعه با ساخت و ساز، شکايت اين اقشار 
مولد و ارزشمند راه به جايی نمی برد. 

• تضمین دسترسی عموم به داده ها و تسهیل 
آن و مشارکت موثر مردم 

دسترسی به داده های سدهای کشور برای عموم 
 yناممکن است. برای مشارکت انجمنهای بومی
محلی  و سهیم شدن مردم در تصمیم گیری ها 

هیچ تدبیری انديشیده نشده است.   
• کاربست تحلیل جامع پیامدهای ناشی از 

تصمیم گیری
برای طرح های سد يا سامانه های انتقال، بررسی 

جامع منابع و مصارف حوضه آبخیز ضروری 
است. اگر مطالعات سدی نتايج ناسازگار با ساخت  

داشته باشد مانند نمونه البرز، بارنیشابور....، نام 

طرح تغییر داده می شود و بنام طرحی جديد به 
مشاوری ديگر  سپرده می شود تا سد را توجیه 
کند. تحلیل جامعی از پیامدها در دست نیست 

و مديريت جامع منابع و مصارف  آب و حوضه 
آبخیز انجام نمی شود.

• کاربست سامانه مديريت جامع منابع طبیعی، با 
توجه به دانش بومی  

مديريت جامع منابع طبیعی ناشناخته مانده است. 
دانش بومی مردم آبخیزها ناديده گرفته می شود. 
قناتهای پايدار تخريب می شوند تا سدی با هزينه 

زياد برای همان اراضی ساخته شود.
• راه اندازی روند مشارکت جوامع بومی در برنامه 

ريزی توسعه منطقه ای
جوامع بومی آبخیزها جز با ازدست دادن زمینهای 
کشاورزی و مسکونی و مراتع و حق ماهیگیری و 
يا از دست دادن حقابه موروثی، مشارکت ديگری 

در برنامه ريزی ها نداشته اند.  دانش بومی 
درخشان اين سرزمین را در طرح های سد و 

مديريت سازه  ای ناديده گرفته ايم. 
• هماهنگی با پژوهشهای علمی و همکاری با 

سازمانهای غیردولتی
بخش آب متاسفانه دربرابر يافته های علمی 

نیز روش سدبندی را بکارگرفته است.  5 دهه 
است که بی هیچ تغییر معنی دار در راهبردها و 

رويکردها همان راه و روشی را ادامه می دهد که 
به سبب ناسازگاری با محیط زيست، با جوامع 

بومی، و نیز ناسازگاری با دانش روز جهان نزديک 
به چند دهه است از کشورهای اسکانديناوی، 
ژاپن، اروپا، امريکا و حتی بسیاری کشورهای 

آسیايی و آفريقايی... رخت بربسته است.   
تلفیق محیط زيست و توسعه در تصمیم گیری ها 
در ماده 3 پیمان مبارزه با بیابانزايی  ودر بندهای 

زير تاکید شده است:
• تصمیم به طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه 

با مشارکت مردم و جوامع محلي
 مشارکت جوامع بومی و دانش پايدار آنان در 

برنامه ريزی های آب ضروری است.
• همکاری دولت باجوامع محلي و سازمانهاي 

غیردولتي در بکارگیری پايدارزمین، آب و منابع 
طبیعی

  فرايند تصمیم گیری در مديريت آب کشور 
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روشن و شفاف نیست و گزينه های پايدار 
جانشین سدها هرگز بررسی و معرفی نمی شوند. 

بکارگیری پايدار منابع طبیعی و آب و زمین 
طبعٌا در مديريت سازه ای آب، طبیعتا نمی تواند  
دغدغه شرکتهای سدساز تصمیم گیر، و مشاوران 

و پیمانکارانش باشد.

2y2 مبارزه با جنگل زدايی
 موضوع فصل يازدهم دستورکار21 مبارزه 

با جنگل زدايی است که دراين زمینه تقويت 
نهادهای ملی حفاظت از جنگلها وترمیم جنگلها 

توصیه شده است. حفاظت و مديريت پايدار 
جنگلها از خطوط اصلی سیمای توسعه پايدار 

است. مبارزه با جنگل زدايی با راهکارهای زير 
تحقق می يابد.

• حفظ کاربری و الگوی مالکیت در اراضی 
جنگلی

مديريت سازه ای بخش آب بسادگی الگوی 
کاربری جنگل ها را تغییر می دهد. جنگل های 

هیرکان شمال ايران از رويکرد ساخت و ساز 
سد و انتقال در خراسان و گلستان تا آذربايجان، 
آسیب جبران ناپذيری ديده است. هر سد دست 
کم ده هزار هکتار جنگل در مخزن و اطراف تا 
پائین دست و کناره های رودخانه را تخريب و 

تهديد می کند. اين رقم در طرح  کانال سراسری 
 چالوس سردابرود که منطقه ای وسیع در جنگلها 

حتی مناطق حفاظت شده )سیسنگان( را می 
پیمايد، چندين برابر می شود. 

• تضمین مديريت پايدار و حفاظت از جنگلهای 
موجود

با ساخت جاده و راه دسترس برای مطالعات 
ژئوتکنیک و بررسیهای پیش از اجرا و نیز ساخت 

و بهره برداری، تخريب اراضی آبخیز که عمومٌا 
کاربری جنگل دارد آغاز می شود. به غیر از 

جنگلهايی که در مخزن سد از میان می روند، 
اراضی باالدست، پیرامون سد و پائین دست 

نیز دستخوش  آسیب و تغییر کاربری می شود.  
چوب بری و جنگل تراشی باالدست و قاچاق الوار 
آسانتر می شود. مديريت سازه ای آب در نابودی 
جنگلهای گلستان، مازندران، گیالن، آذربايجان، 

کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان، 
اصفهان، تهران و مرکزی، هرمزگان، و سیستان 

بلوچستان... نقش بسزايی داشته است.
• بازسازی و ترمیم جنگلهای تخريب شده

بازسازی و ترمیم جنگلهای تخريب يافته پس 
از ساخت سدها و تونل های انتقال و... تقريبٌا 

ناممکن می شود. بخشی از جنگلهای لفور برای 
برداشت منابع قرضه درشت دانه در سد خاکی 

البرز چنان تخريب شده که ديگر نمی توانیم حتی 
آنرا بازسازی کنیم. خشک شدن رودخانه و سفره 
های زيرزمینی وابسته به آن امکان ترمیم اراضی 

جنگلی در پائین دست را نیز ناممکن می سازد.

• بهبود شرايط اکولوژيکی، بیولوژيکی، اقلیمی، 
اقتصادی اجتماعی منابع جنگلی

اين بند از فصل 11 دستور 21 بر لزوم بهبود 
شرايط جنگلها تاکید دارد. آبخیزها از مهم ترين 
پیکره های طبیعی بشمار می روند که آمیزه ای 
از اکوسیستم های جنگل و رودخانه تا دهانه و 
تاالب را دربرمیگیرد. بهبود شرايط اکولوژيکی 

بیولوژيکی  جنگلها موکول به جلوگیری از 
تخريب آنها بوسیله ساخت و سازهای نسنجیده 

است. 

حفاظت از جنگلها طبعٌا در پیمان مبارزه با 
بیابانزايی نیز جايگاه بسیارمهمی دارد. ساخت سد 
غالبٌا در نقاط جنگلی مهم با تراکم باال انجام می 

شود. هر سد دست کم 10 هزار هکتار جنگل 
را تخريب يا تهديد می کند. مخزن سد اراضی 

جنگلی را زيرآب می برد و بیابانزا بشمارمی 
رود. مخزن کرخه گذشته از تبخیر ساالنه بیش 
از 300 میلیون مترمکعب آب تجديدپذير، 160 

کیلومترمربع تغییر کاربری ايجاد کرده است. 
میزان تبخیر از پشت سدهای کشور دست کم 5 

میلیارد مترمکعب درسال تخمین زده می شود. 
مديريت سازه ای آب با ساخت و ساز در آبخیزها، 

تخريب اراضی ترازهای باالتر آبخیز را تسهیل 
yمی کند. بازسازی و بهبود شرايط اکولوژيکی
بیولوژيکی درپی تخريب زيستگاه ها و کاهش 

گونه های گیاهی و جانوری بسیار دشوار خواهد 
بود.

2y3 مديريت اکوسیستم های شکننده، و مبارزه 
با بیابانزايی 

در فصل دوازدهم دستورکار 21 مديريت 
اکوسیستم های شکننده و مبارزه با بیابانزايی 
بررسی شده است. اکوسیستم شکننده با سیما 
و منابع کمیاب، دربرگیرنده صحرا، کوهستان 

و آبخیز، تاالب، و برخی مناطق ساحلی است. 
رهنمودهای اين فصل عبارتنداز:

• مبارزه با تخريب زمین و تغییر کاربری آن 
سدسازی، کاربری اراضی را بسیار تغییرمی دهد و 
در تخريب سرزمین موثراست. رودها خاموش می 

شوند و بستر آنها به بیابان يا گندابرويی باريک 
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
تبديل می شود. رودخانه تجن پس از سد تجن 
به بستری خشک و آلوده تبديل شد که نه تنها 
در  تخريب اکولوژی منطقه موثر افتاد که مهم 
ترين عامل زيبايی طبیعی شهر را از میان برد. 

بستر عريض رودخانه به مخزن زباله و فاضالب 
با چشم اندازی ناخوشايند تبديل شده است.  با 
پرشدن سد البرز همین سرنوشت برای بابلسر 
رقم زده شد. گردشگری محور اقتصادی اين 

شهر است و خشکیدن بابلرود پیامدهای اجتماعی 
اقتصادی مهمی بهمراه دارد. 

• گسترش برنامه های جامع توسعه و گسترش 
برنامه های جامع مبارزه با بیابانزايی 

ما با مديريت سازه ای آب، بدون برنامه راهبردی 
سنجیده و جامع مبتنی بر توسعه پايدار، تنها به 

ساخت و ساز بی رويه درحوضه های آبريز و 
آبخیز، پرداخته ايم. تخريب درياچه ارومیه بعنوان 
يک حوضه  آبريز مهم کشور، يکی از نمودهای 
اينگونه مديريت است. تنها دو سد زرينه رود و 
سیمینه رود روی دو رودخانه به همین نام، 1 

میلیارد مترمکعب از آب ورودی به اين درياچه را 
کاهش داده اند. در ساخت اين سدها نیز غلوآمیز 
بودن فايده ها بسیار محتمل است. زهدار شدن 

اراضی پايئن دست سد زرينه رود در اثر ورود آب 
اضافی می تواند يکی از شواهد فايده غلوآمیز و 

نديدن پیامدهای ناسازگار باشد. ساير سدهای 
اين حوضه آبريز ارزشمند که تا بیش از 40 سد 

تخمین زده می شود، تخريب درياچه را دامن زده 
و اينک درياچه با خشکی و کاهش حجم  روبرو 
شده و هکتارها از آن به بیابانی خطرناک تبديل 

شده است. جاده میان گذر که مانند زخمی عمیق 
بر پیکر درياچه نشسته و در تخريب اکوسیستم 

درياچه اثر زيادی داشته  نیز نمود ديگری از 
مديريت ساخت و ساز به جای مديريت راهبردی 

پايدار آب است. نگاهی به تجربه تلخ تخريب 
درياچه آرال ما را وامی دارد درباره پیامدهای  

تخريب درياچه ارومیه بیشتر بینديشیم.  
• تشويق مشارکت مردم و آموزش محیط زيست، 
تقويت شبکه ارزيابی و پايش تخريب محیط دراثر 

فعالیت انسان.
مديريت سازه ای آب در مشارکت دادن مردم 

بومی و سازمان های مردم نهاد در تصمیم گیری 

ها، پايش و ارزيابی سدها بسیار ناموفق عمل 
کرده است. بیش از هزار سد در مراحل  بهره 

برداری و اجرا يا دردست مطالعه داريم  اما 
متاسفانه هیچگونه ارزيابی انجام نداده ايم. 

• تقويت ظرفیت نهادهای ملی برای تحلیل داده 
های زيست محیطی و پايش تغییرات اکولوژيکی

به پشتوانه قانون اساسی، می توانیم در تحلیل 
داده ها و پايش تغییرات اکولوژيکی ناشی از  

سدها، عملکرد موثرتری را از نهاد ملی سازمان 
محیط زيست کشور انتظار داشته باشیم. اما در 
سکوت کامل سازمان محیط زيست، سدسازی 
به مرگ  رودها و ساير پیکره های آبی و نیز 
تخريب جنگل های کشور انجامیده است.  در 

سازمان مديريت و برنامه ريزی نیز سامانه ارزيابی 
تخصیص موثر و هزينه موثر راه اندازی نشده 

است از اين رو سدسازی با بودجه سنگینی که به 
خود اختصاص داده تقريبا ارزش افزدوه درخوری 

 برای مردم دربرنداشته است.

بند 5  پیمان مقابله با بیابانزايی نیز در اين زمینه 
چنین  توصیه می کند:

• اولويت دهی به مبارزه با بیابانزايي و تخصیص 
منابع کافي به  آن

• شناسايی عوامل اصلي بیابان زايي وتوجه به 
عوامل اجتماعي–اقتصادي مؤثر و تعیین راهبردها 

و اولويتهای مبارزه با بیابانزايی درسیاستگذاری 
توسعه پايدار 

سیاستگذاری توسعه پايدار و تعیین راهبردهای 
حفاظت از سرزمین نیازمند تشکیل  "اتاق انديشه 
راهبردهای توسعه پايدار" در سطح ملی با شرکت 

فعال و موثر انديشمندان پژوهشگران و سازمان 
های مردم نهاد و نمايندگان جوامع بومی و محلی  

است تا بتوان برای توسعه راهبردی برنامه ريزی 
کرد.

2y4 توسعه پايدار کوهستان و آبخیز
فصل 13 دستورکار 21 به توسعه پايدار کوهستان 

و آبخیز می پردازد. کوهستانها منابع غنی آب، 
تنوع زيستی ومنابع معدنی،جنگلی، کشاورزی و 
يادگارهای طبیعی را درخوددارند. از ويژگیهای 

اين اکوسیستم، تغییرپذيری سريع است. اين 
اکوسیستم به فرسايش خاک، زمین لغزه، کاهش 

زيستگاه و تنوع گونه ای حساس است. کوهستان 
دربرابر دخالت انسان و تغییر توازن اکولوژی 

طبیعی خود آسیب پذيراست. دستور 21 "توسعه 
تلفیقی آبخیزها" بکمک راهکارهای زيررا توصیه 

می کند. 
• انجام بررسی میدانی گسترده و تهیه بانک 
اطالعاتی برای مديريت تلفیقی  اکوسیستم 

کوهستان و آبخیز
اين مديريت تلفیقی نیازمند مطالعات جامع حوضه 
های آبخیز و حوضه های آبريز است. اما به جای 

مديريت تلفیقی، پیش نويس های قانون جامع 
آب همواره بر رويکرد ساخت بیشتر سدها تاکید 

کرده است. 
• بهبود دانش موجود با توجه به موازين حفاظتی 
در مناطق کوهستانی با مشارکت جوامع بومی و 

تقويت شبکه ارتباطی و پايگاه اطالعاتی برای 
سازمانهای مرتبط با آبخیزها

ازآنجا که در مديريت سازه ای، لزوم حفاظت 
اکوسیستم های متفاوت کوهستان و آبخیز تا 

پیکره های آبی و نیز نظرپرسی از جوامع بومی 
از اهمیت برخوردارنیست، دهه هاست که شاهد 
خاموش ساخت و ساز در کوهستانها، آبخیزها، 

جنگلها، تاالبها، و درياچه ها با نام توسعه هستیم.
• راه اندازی نهادهای محلی، ملی برای 

گسترش شناخت اکولوژی آبخیزها و کوهستانها 
وسیاستگذاری برای انگیزه آفرينی در کاربرد فن 

آوری دوست با محیط زيست   
بند 10 پیمان مبارزه با بیابان زايی نیز تدوين 

برنامه های هماهنگ با شرايط ژئوفیزيکي، 
اجتماعيy اقتصادي، زيست شناسي وهمکاری با 
جوامع بومی؛  تسهیل مشارکت مؤثر سازمانهاي 
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
غیردولتي و جوامع بومی زارعین، دامداران، 
ماهیگیران؛ و نیز بازنگري منظم  و ارائه  

گزارشهای ارزيابی را توصیه می کند.
 آبخیزهای کشور بدون بررسیهای میدانی کامل 
و مطالعات جامع منابع و مصارف سدبندی شده 

است.. بانک اطالعاتی مديريت تلفیقی و ارزيابی 
زيست محیطی آبخیزها راه اندازی نشده است، 

اگر اين کار انجام شده بود بخش بزرگی از 
سدهای کشور اصاٌل ساخته و حتی مطالعه و 

پیشنهاد نمی شدند. شناخت اکوسیستم شکننده 
آبخیز و عملیات حفاظتی الزم برای تقويت آن 

نیازمند مشارکت جوامع بومی و بکارگیری دانش 
بومی پیش ازهر ساخت وسازست. 

2y5 کشاورزی پايدار و توسعه روستايی
 بند چهاردهم دستورکار 21  به کشاورزی 

پايدار و توسعه روستايی اختصاص يافته است 
که هماهنگی سیاستگذاری  کشاورزی، زيست 
محیطی و اقتصاد کالن را می طلبد. درحقیقت 

حتی سیاستگذاری کالن توسعه کشاورزی و 
تامین امنیت غذايی نیز بايد با موازين حفاظت 
از محیط زيست هماهنگ باشد.  اين موازين 

عبارتنداز:
• بازبینی سیاستگذاری کشاورزی و برنامه ريزی 

تلفیقی آن 
• تضمین مشارکت مردم و توسعه انسانی

• حفاظت و نوسازی منابع خاک
همچنین بند 17 پیمان مبارزه با بیابان زايی 

بر حفاظت منابع خاک و کشاورزی پايدار و بر 
همکاريهاي فنيyعلمي در مبارزه با بیابانزايي، و 

ارزش گذاری به دانش فني و سنتي  کشاورزان و 
توسعه و تقويت توان پژوهشي تاکید می کند. 
اگر طرح های سدسازی راستی آزمايی شوند، 

مشخص می شود که بخش کشاورزی کشور در 
موارد بسیار از مديريت سازه ای آب دچار آسیب 
شده است بی آنکه سدهايی که به نام او ساخته 

شده است برايش سودمند بوده باشد. با انتقال 
حوضه به حوضه در نقاطی به افزايش سطح آب 
زيرزمینی و تخريب اراضی کشاورزی دامن زده 

ايم. اين مساله در آذربايجان، سیستان بلوچستان، 
غرب، و.... ديده می شود و حاکی از آنست که 

بخش کشاورزی از بابت حفاظت منابع خاک 
دچار دردسرشده است. مديريت تلفیقی آب می 

تواند دانش بومی متکی به تمدن ديرينه اين 
سرزمین را پیش از هرساخت وساز بررسی کند 
و راهکارهايی موثرتر و کم هزينه را به تصمیم 

گیران بشناساند. 

2y6 حفاظت از تنوع زيستی در اکوسیستم های 
گوناگون

فصل پانزدهم دستورکار 21 حفاظت از تنوع 
زيستی را گوشزد می نمايد. اکوسیستمهای 

طبیعی از آبخیز و جنگل، مرتع، صحرا، رودخانه، 
تاالب، درياچه، تا دريا،  تنوع زيستی کره خاک را 

درخوددارند.  کاهش تنوع زيستی در اکوسیستم 
های زمین به تهديد جدی برای بشر تبديل می 
شود. بخش بزرگی از کاهش تنوع زيستی کره 

زمین به سبب تخريب زيستگاه ها رخ داده است. 
توصیه اصلی عبارتست از:  

• حفظ تنوع زيستی درهمکاری دولت با 
سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی، جوامع 

بومی، ومردم
ماده 19 پیمان مقابله با بیابانزايی نیزتوصیه می 

کند:
• ظرفیت سازی مشارکت مردم بومي 

وسازمانهاي مردم نهاد و نیز ظرفیت سازی 
آموزشیy پژوهشی برای حفظ تنوع زيستی در 

سطح ملی و ترويج بهره برداری پايدار منابع 
طبیعی

اما ساخت سد و سامانه های انتفال، زيستگاه 
های گیاهی و جانوری کوهستان، آبخیز، 

رودخانه، دهانه، درياچه و تاالب  را ازمیان می 
برد.  از دست رفتن زيستگاه های  باالدست، 

مخزن، وپائین دست دربرگیرنده زيستگاه های 
خشکی، جنگلی، کنارآبی، آبی، و دهانه ای است. 

خشکاندن رودخانه ها، دهانه ها و درياچه ها 
ازبابت کاهش زيستگاه و تنوع زيستی خسارت 
می بینند.  خشکاندن پیکره های آبی يکی از 
ناسازگارترين پیامدهای سدسازی و انتقال آب 

است.  

2y7 حفاظت از پیکره های آبی

در فصل هفدهم دستور کار 21، حفاظت از پیکره 
های آبی بسیار مهم تلقی شده است و حفاظت 

رودخانه تا درياچه، تاالب، دهانه، کناره و ساحل، 
و نیز دريا و اقیانوس را پیشنهادمی کند. حفاظت 

از پیکره های آبی از اهم وظايف دولتهاست وبايد 
با همکاری سازمانهای غیردولتی و مشارکت 

مردم به اين مهم پرداخت. 
تقريبٌا همه پیکره های آبی کشور دربرگیرنده 

رودهای دائمی و فصلی، درياچه های  ارومیه، 
پريشان، بختگان....، تاالب های جزموريان، 

چغاخور، انزلی....، و دهانه ها از تجن، سفیدرود، 
بابلسر.... در اثر مديريت سازه ای آب آسیب ديده 

 است، مفاد فصل هفدهم عبارتند از: 

• سیاستگذاری فرايند تصمیم گیری تلفیقی 
درباره پیکره های آبی و پاسخگويی

• شناسايی طرحهای تغییردهنده پیکره های 
آبی،مناطق ساحلی و دهانه ها

• تعیین مسائل مديريت پیکره های آبی 
• رويکرد حفاظت همه پیکره های آبی در 

برنامه ريزی و اجرای طرحها، ارزيابی  و پايش 
پیامدهای طرحها

• گسترش روشهای حسابداری منابع محیط 
زيست و تعیین خسارت آلودگی، تخريب پیکره 

های آبی وزيستگاه ها
• دسترسی به اطالعات برای افراد، گروهها و 

سازمانها ومشارکت آنان دربرنامه ريزی و تصمیم 
گیری 

• مديريت تلفیقی پايدار پیکره های آبی 
• ارزيابی پیامدهای زيست محیطی، پايش و 

نظارت طرحهای مهم و پايش اثرات هرتصمیم 
گیری

• ارزيابی ادواری پیامدها برای تضمین اهداف 
مديريت تلفیقی و پايداری پیکره های آبی 

•حفاظت  و نگهداری از زيستگاه های آبی و 
کنارآبی بحرانی 

• تلفیق برنامه های  توسعه پايدار درفعالیتهايی 
که بر پیکره های آبی و ساحلی و دهانه ای 

اثرگذارند
• حفاظت تنوع زيستی دهانه ها و نواحی ساحلی 

بکمک ضوابط و قوانین حفاظت زيستگاه ها
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دنیا در برآورد زيان ناشی از تخريب پیکره های 
آبی  در حساب های ملی است. تحلیل طرحها 
اگرانجام شود، بدون هزينه گذاری برخسارات 

وارد بر پیکره های آبی و محیط زيست انجام می 
شود. مديريت تلفیقی پايدار و جامع منابع و پیکره 

های آبی ضرورتی است که تاکنون به تعويق 
افتاده است.  

2y8 منابع آب شیرين و اهمیت آن در زندگی 
بشر

فصل هجدهم دستورکار 21 منابع آب شیرين 
و اهمیت آن را تاکید کرده است. دراين بخش 

بارديگر به مديريت و برنامه ريزی تلفیقی منابع 
آب توصیه می شود. اين تلفیق همه پیکره 

های آب شیرين سطحی و زيرزمینی و نیز حفظ 
کیفیت را دربرمی گیرد. بنابرتوصیه های اين 

فصل الزم است که ماهیت میان بخشی توسعه 
منابع آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی در 

نظرگرفته شود. توصیه های اصلی اين فصل 
 عبارتنداز:

• مديريت تلفیقی منابع آب و خاک در حوضه 
آبخیز

• حفاظت از منابع آب و کیفیت آب اکوسیستم 
های آبی

• مشارکت مردم و جوامع بومی در سیاستگذاری  
و تصمیم گیری مديريت آب

• ترويج الگوهای مصرف پايدار و کاربری موثر 
آب 

• تلفیق ضوابط حفاظت از منابع آب با برنامه 
ريزی حفاظت جنگل، کوهستان، رود و ساير 

اکوسیستم ها  
• تخصیص موثر منابع با توجه به محدوديت  

فیزيکی، اقتصادی و اجتماعی
• تصمیم گیری تخصیص برپايه مديريت تقاضا، 

سازوکارهای قیمت گذاری و ضوابط قانونی
• مديريت غیرسازه ای سیالب و خشکسالی و 
تحلیل خطر و ارزيابی اثرات زيست محیطی و 

اجتماعی
• توسعه منابع جديد عرضه آب مانند شیرين 

کردن آب درياها، بازکاربرد پساب و زهاب،  و 
بازچرخانی آب

• مشارکت مردم در تصمیم گیری با بهبود نقش 
سازمانهای غیردولتی در مديريت و برنامه ريزی 

منابع آب
• کاهش تصدی گری دولتی، و بکارگیری قانون 

گذاری و پايش آب 
• تبیین آب بعنوان يک کاالی اقتصادی و کاربرد 

ابزارهای مالی برای بهبود الگوی مصرف 

3 نتيجه گيری
احیای روشهای ملی پايدار مانند قنات و آب 
بندان، انجام پژوهش ها و تک نگاری ها و 

ترويج اين سامانه های پايدار از مهم ترين مولفه 
های مديريت پايدار آب در کشور است. 

کاهش مصرف يک ضرورت مهم در مديريت 
بخش آب است که تاکنون توجهی به ان نشده 

است. تغییر رويکرد مديريت آب از سدسازی 
و رهیافت مديريت عرضه به رويکرد مديريت 

تقاضا، کاهش مصرف را در دستور کار بخش آب 
قرار می دهد. مصرف چهار برابر استانداردهای 
دنیا در شهرهايی که منابع آبی محدودی دارند 

کارنامه خوبی از مديريت بخش آب بدست نمی 
دهد.مصرف زياد آب همچنین آلودگی آبخوان ها 

و چاهه ها را بسیار افزايش داده است.
افزايش راندمان کاربرد آب در کشور از نزديک به 
%35 کنونی تا نزديک  %80  می تواند به تنهايی 
به اندازه ظرفیت همه سدهای کشور يعنی نزديک 

به 40 میلیارد مترمکعب آب اضافه در دسترس 
قراردهد. اين کار از تخريب آبخیزها با سدسازی 
آسانتر و هزينه دستیابی به آن از هزينه  بسیاری 

از سدهای کشور کمتر خواهد بود. قیمت يارانه 
ای آب انگیزه هرگونه تالش در اين زمینه را هم 
از بخش خصوصی و هم از بخش عمومی سلب 

 کرده است.

بازکاربرد، بازيافت، بازچرخانی، کاربرد پساب از 
شناخته شده ترين روش هايی هستند که به مثابه 

منابع جديد آب می توانند بشمار روند و گويی 
که بر حجم آب تجديد پذير در دسترس کشور 

بسیار می افزايند.  به سبب يارانه ای بودن قیمت 

های آب صنايع هیچ انگیزه ای برای بازچرخانی 
آب مصرفی خود ندارند.  بازچرخانی و بازيافت 
آب کاهش آلودگی منابع اب را نیز دربرخواهد 

داشت. در اسکانديناوی شهروندان برای آبی 
که استحصال آن بسیار کم هزينه است و هیچ 

محدوديتی ندارد هزينه ای چند برابر ما پرداخت 
می کنند و 10y8 برابر همین رقم را نیز بازای 
هر مترمکعب مصرف برای تصفیه آب پرداخت 

می نمايند. اين مديريت درست میزان مصرف آب 
در اين کشورها بسیار کاهش داده و نیز از میزان 

آلودگی پیکره های آبی کاسته است. 
 کاربرد ابزار مالی در اصالح الگوی مصرف آب 
بسیار موثر است.  قیمت گذاری مناسب آب و 
حذف يارانه ها به نفع اقشار کم درآمد و کم 

مصرف است. 
. تا زمانیکه سد سازی به عنوان تنها روش 

مديريت آب شناخته می شود و تکنوکراتهای 
شرکت های مشاور و مجری سدسازی بدون 

هیچ  هم انديشی با ساير بخشهای اقتصادی و 
نیز مردم بومی يک سرزمین، و نیز بدون توجه 
به آموزه های گذشته چندهزار ساله مان، برای 
بزرگترين رديف های بودجه اجرايی کشور در 

روندی ناشفاف و بسیار بسته تصمیم گیری می 
کنند شرايط روز بروز بدتر  می شود. ما هم اينک 

با دالرهای نفتی سدهايی می سازيم که نسل 
آينده ناچار است برای رفع آثار مخرب آنها بر 
محیط، با هزينه های گزاف و بدون دالرهای 

 نفتی اين سدها را برچیند

شش هزار سال ايرانیان در اين مرز و بوم زيستند 
اما همه کوهستان ها و آبخیزها، رودها و درياچه 
ها، تاالب ها و جنگل ها، علیرغم ترسالی ها  و 

خشکسالی های دائما تکرار شونده، صحیح و 
سالم به جای ماندند و به ما به ارث رسیدند. 

چگونه ما در کمتر از 50 سال با فراموشی هويت 
و با تقلید از روش مديريت و مصرف بیگانگان، 

کمر به تخريب همه اين جلوه های طبیعی 
بستیم؟   امانتداری و پاسخگويی به آيندگان  

مسئولیت بزرگی در زمینه حفاظت از اين سرزمین 
کهن بر دوش ما می گذارد.
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جمعیت جهان را دارد.
نويسنده :Andre Leu رئيس 

فدراسيون ارگانيک استراليا
مترجم: عباسعلی نصراللهی 

   چندين تن از حامیان تولیدات کشاورزی مدرن 
اظهار نموده اند که اگر همه کشورها روش تولید 

ارگانیک را در تولید محصوالت کشاورزی را 
انتخاب کنند، جهان از قحطی خواهد مرد.  آنها 

طی مقاالت علمی در مجالت علمی و ديگر 
مطبوعات گفته اند که کشاورزی ارگانیک پايدار 

نیست و تولیدات آن به مراتب از کشاورزی مدرن 
پايین تراست.

آنها از اين طريق فشار را برای کاربرد گیاهان 
تراريخته  )GMOs(،هورمونهای رشد،آنتی 

بیوتیکهای خوراکی دام، اشعه دادن مواد عذايی و 
مواد شیمیايی سنتز شده را افزايش داده و کاربرد 
آنها را توجیه می نمايند، با اين منطق که بدون 

استفاده از چنین محصوالتی جهان قادر به تغذيه 
خودش نیست.

از زمان نظريه مالتوس درباره اصول رشد جمعیت 
درسال 1798 و انفجار جمعیت، نظريه پردازان 

زيادی پايان تمدن انسانی را بر اثر قحطی 
پیشگويی نموده اند. نظريه مالتوس توسط پل 
اهريش Paul Ehrlich در سال 1968در 
کتاب بمب جمعیت بر سرزبانها انداخته شد. 

برطبق منطق ايشان تمام جمعیت انسانی می 
بايست در ابتدای شروع قرن بیست و يکم می 

مردند و مبارزه برای تغذيه تمام بشريت به اتمام 
رسیده و در دهه 1970 جهان ناگزير دچار قطعی 

های فراوان می شد و صدها میلیون نفر در اثر 
اشتباه يک برنامه شروع شده می مردند.

تنها مورد قحطی اتفاق افتاده از سال 1968 
تاکنون در کشورهای آفريقايی بوده که باعث آن 
هم دولتهای فاسد بوده و براثر بی ثباتی سیاسی 

، جنگلهای داخلی و خشک سالیهای دوره ای 
تشديد گرديده است و جهان برای تغذيه مردمان 
قحطی زده دراين کشورها غذای کافی در اختیار 
داشته و حوداث سیاسی ويالجستیکی مانعی برای 
رسیدن مواد غذايی اعم از داخلی و يا بین المللی 

بوده است و نه تنها قحطی های وسیع اتفاق 
نیفتاده،بلکه صدها میلیون نفر نیز از گرسنگی 

نمرده اند.
با وجود چنین توهمی از مرگ و میر ناشی 

 )GMOs( از قحطی برای تولید موجودات
تراريخته را توجیه می نمايند بطوريکه در ژوئن 
2003 رئیس جمهوری آمريکا در يک کنفرانس 

بیوتکنولوژی اظهار داشته است که ما بايد از 
گسترش بیوتکنولوژی سالم در جهان دفاع کنیم 

 و برنده جنگ در برابر گرسنگی باشیم. 

حال ما بايد اين سؤال را از خودمان بکنیم که 
آيا واقعًا گرسنگی در جهان ارتباطی با تولید مواد 

غذايی دارد يا نه. در دهه نخست قرن بیست 
و يکم تعداد زيادی از کشاورزان در جهان از 
پايین بودن قیمت محصوالت کشاورزی رنج 
می برند که غالبًاپايین بودن قیمت ها براثر 

تولید مازاد پرنیاز بوده است . بیشتر محصوالت 
تولیدی ما براساس نیاز بازار و با هدف کاهش 
قیمت و تنظیم بازار تولید می گردند. سود کم 

شرکتها در چنین شرايطی آنها را وا می دارد که 
تولیدات کشاورزی را با حجم زياد تولید نمايند 
و در نتیجه باعث از بین رفتن جوامع کوچک 
کشاورزی می شوند. مناطق بسیار وسیعی از 

استرالیا و آمريکای شمالی هم اکنون کشاورزان 
کمتری نسبت به 100 سال پیش دارند و نهايتًا 

جوامع کوچک روستايی در حال محو شدن 
هستند و صدها هزار کشاورزی آرژانتین براثر 

هزينه های باالی تولید و پايین بودن قیمتهای 
محصوالت تولیدی مجبور به ترک خانه و کاشانه 

خود شده اند و مشابه همین وضعیت ، صنعت 

شکر دراسترالیاست که در آستانه از هم پاشیده 
گی است. تعداد زيادی از دامداران استرالیايی از 

زمان آزاد سازی قیمت ها براثر کاهش درآمد 
مجبور به ترک صنعت دامداری درآن کشور شده 
اند. در بیشتر کشورهای صنعتی برای جلوگیری 
از فروپاشی صنعت کشاورزی به کشاورزان خود 

يارانه پرداخت می نمايند.
کشورهای اروپايی ، آمريکای شمالی و برزيل در 
مراحل اختصاصی مقداری از زمینهای کشاورزی 

خود به صنعت تولید مواد سوختی مثل اتانول 
هستند تا بتوانند ازاين طريق صنعت کشاورزی 
را سر پا نگهدارند. يکی از روشهای جديد برای 
تولید محصوالت تراريخته ايجاد مزارع خاصی 

بنام بیوفارم Biopharm است که دراين 
مزارع گیاهانی از قبیل ذرت ، نیشکر و توتون 

به نحوی دستکاری شده اند که محصوالتی از 
قبیل هورمون ، واکسن ، پالستیک ، پولیمر و 

محصوالت ديگر غیر غذايی تولید نمايند.
کشاورزان غله کار هندی به واردات محصوالت 

ارزان قیمت که آنها را بیشتر فقیر می کند 
اعتراض دارند. کشورهايی نظیر هندوستان و 

چین که به آنها زمانی بعنوان وارد کنندگان خوب 
محصوالت کشاورزی نگاه می شد، هم اکنون 
در بیشتر سالها مقدار زيادی محصوالت غذايی 
به خارج صادر می نمائید. در حقیقت هندوستان 
با جمعیت بسیار زياد در بیشتر سالها محصوالت 

غذايی به خاج صادر می کند.
جنگلهای استوايی در آمريکای جنوبی برای 

چرای دامها و تولید همبرگر برای فروشگاههای 
زنجیره ای در آمريکا شمالی معدوم گرديده اند 
و زمانیکه خاک در يک منطقه فقیر می گردد، 
يک منطقه جديد از جنگلها برای چرای مجدًد 

معدوم می گردد. و قسمت قديمی تر به حال خود 
با علفهای هرز آن رها می گردد. در آسیا بیشتر 
جنگلها برای الوار قطع می گردد و بیشتر چوب 
آن به کشورهای صنعتی صادر می گردد . يکی 
از غمبارترين موارد نابودی تنوع زيستی و نهايتًا 

يک خاک فقیر است که برای استفاده افرادی 
که وضعیت مالی خوبی ندارند باقی می ماند. 

بیشتر اين تولیدات الوار و گوشت گاواست که به 
کشورهای ثروتمند صادر می گردد.
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واقعیت اين است که هم اکنون در جهان مواد 

غذايی بیشتر از نیاز مصرف انسانها در جهان 
تولید می گردد و هنوز زمین مناسب کشاورزی 

برای تولید محصول وجود دارد. متاسفانه با 
توجه بدلیل ناکارآمدی سیستم توزيع ناعادالنه 

و روشهای فقیر کشاورزی ، میلیونها نفر در 
جهان،غذای کافی برای تغذيه مناسب خود 

دريافت نمی کنند.
آيا کشاورزی ارگانیک می تواند جمعیت جهان را 

تغذيه نمايد؟
کشاورزی ارگانیک بايد قادر به پاسخگويی به دو 

سؤال اصلی باشد.
1 آيا کشاورزی ارگانیک قادر به تولید باال می 

باشد؟
2 آيا کشاورزی ارگانیک می تواند غذای مورد 

نیاز همه افراد نیازمند جامعه را فراهم نمايد يا نه؟ 
در يک مقاله تحلیلی در مجله نیوسايسیت 

New Scientist در سوم فوريه 2001 اظهار 
نظر گرديده که کشاورزی پايدار با تکنیک ساده 
در حال افزايش محصول در بیشتر نقاط جهان 
می باشد که در بیشتر موارد تا 70 درصد و با 

بیشتر توام با موفقیت بوده است. و اين تکنیک 
با جايگزينی مواد طبیعی بجای مواد شیمیايی 

سنتتیک بوده است.
پروفسور Jules Pretty مدير انجمن مرکز 

زيست محیطی در دانشگاه Essex چنین می 
نويسد،او می گويد شواهد اخیر در 20 کشور 

جهان نشان می دهد که بیش از دو میلیون نفر 
برروی 405 میلیون هکتار بصورت کشاورزی 
پايدار در حال فعالیت هستند و اين موضوعی 

است که نمی توان آنرا به يک مورد ناچیز نسبت 
داد و يا از آن براحتی چشم پوشی کرد. موضوع 
قابل توجه اين است که فقط نمی توان به اعداد 

 10y5 بسنده نمود بلکه موضوعی است که در
سال گذشته اتقاق افتاده است. و مهمترين اينکه 
چنین دستاوردهايی در مناطق دور دست و فقیر 

از نظر منابع طبیعی انجام گرديده که هیچگاه 
به نظر نمی رسید بتوانند عالوه بر نیاز خودشان 

مواد غذايی تولید نمائید . يک مثال بارز از چنین 
 World  Vision موضوع کشاورزی درمجله
News در ژانويه 2002 چاپ گرديده است. اين 

مجله همکاری نزديکی با کمکهای کشوراسترالیا 
به کشورهای ديگر با همکاری مؤسسه کشاورزی 

ارگانیک کنیا )KIOF( دارد.اين مجله جامعه 
محلی Makuyu را مثال زده که اخیراً با 

همکاری و کمک Aus AID آنها در يک 
کارگاه علمی اصول کشاورزی ارگانیک را تدريس 

نموده اند که شامل روشهای تولید کمپوست، 
تولیدآفت کشهای سالم، تولید سبزيجات ارگانیک 
و روشهای محافظت از دام ها به روش ارگانیک 

بوده است .
با کاربرد اين شیوه تولید ذرت 4 تا 9 برابر 

افزايش يافته است. محصوالت تولید شده به 
روش ارگانیک در کل بازده بیشتری  داشته 
و غالبًا محصول تولیدی 60 درصد بیشتر از 

محصوالتی بود که به روش معمول با کاربرد 
مواد شیمیايی گران قیمت از قبیل کود و سم 

تولید می شود بوده است. نکته جالب اينکه هم 
اکنون اين کشاورزان اغلب مازاد بر نیاز خود 

محصول تولید می کنند و قباًل حتی قادر به تولید 
محصول در حد نیاز غذای خود نبودند و اين 

کشاورزان در حال تشکیل تعاونی يا تشکلهايی 
هستند که بتوانند اضافه محصول خود را در بازار 

بفروش برسانند. در آمدحاصل شده از فروش 
محصوالت اضافی در حال برگشت به جامعه 

محلی است و آنها تاکنون مقدار زيادی بزشیری، 
خرگوش، کندوی زنبور عسل و ماکیان به اعضای 

جامعه محلی تحويل داده اند. مقدار 000/20 
درخت که شامل 2000 انبه نیز می شود کشت 

نموده اند و تعداد زيادی از کشاورزانی که با روش 
ارگانیک کار می کنند در حال آموزش کشاورزان 

ديگر در محدوده خودشان هستند تا آنها نیز 
بتوانند از اين روش استفاده کنند.

روحیه کشاورزان دراين جامعه عوض شده و 
آنها به اين نکته واقف گرديده اند که توانايی 

حل مشکالت خودشان را دارند اين روش بسیار 
ساده امروز برای اطراف واکناف عالم برای فائق 

آمدن برمشکالت کشاورزی الزم است نه گیاهان 
تراريخته نوأم با مواد شیمیايی سمی گران قیمت.

جامعه Makuyu در کینا يک مثال استثنايی 
نیست . پروفسور Pretty مثالهای مشابه 

ديگری نیز از مناطق مختلف جهان بازگونموده 

که همگی مؤيد اين موضوع است که زمانیکه 
کشاورزان روشهای پايدار ارگانیک را جايگزين 

مواد شیمیايی گران قیمت نمودند مقدار محصول 
تولیدی آنها بشدت افزايش يافت و اين موضوع 
زمانی اتفاق افتاده که 22300 کشاورز در جنوب 

برزيل با استفاده از کود سبز و پوشش گیاهی 
از خانواده بقوالت و تلفیق دامها در چرخه تولید 
مقدار محصول ذرت تولیدی را دو برابر نموده و 
گندم تولیدی را به 4 تا 5 تن در هکتار افزايش 

دادند.
45000 کشاورز در گوآتماال و هندوراس با 

استفاده از فن آوری جايگزينی مقدار ذرت تولیدی 
شان را سه برابر نمودند و تنوع محصول را در 
مزارع خود زياد کردند و باعث رشد اقتصادی 

جوامع محلی و بازگشت مهاجرين از شهرها به 
روستاهايشان گرديدند.

20000 کشاورز هم اکنون در سرتاسر کنیا از 
برنامه های کشاورزی پايدار بهره می برند وآنها 
توانسته اند مقدار ذرت تولیدی خودشان به بیش 

از 5/2 تا 3/3 تن در هکتار برسانند و تولید 
سبزيجات را در طول دوره خشکی پايدار و بهبود 

ببخشند.
10000 کشاورز خرده مالک در مکزيک کاًل با 
روش کشاورزی ارگانیک فهوه تولید می نمايند 
و پس از اجرای برنامه ارگانیک مقدار محصول 

تولیدی آنها 5/1 برابر گرديد.
يک میلیون کشاورز برنجکار در کشورهای 

بنگالدش ، چین ، هندوستان ، اندونزی ، مالزی 
و فیلیپین، سريالنکا،تايلندو ويتنام سیستم 

کشاورزی خودشان را به کشاورزی پايدار تغییر 
 )FFS( داده اند. جائیکه برنامه مدرسه در مزرعه

کشاورزان را به صورت گروهی قادر ساخته که 
عالوه بر انتخاب روشهای جايگزينی برای کنترل 
آفات و عدم استفاده از آفتکشهای شیمیايی تولید 

محصول را نیز 10 درصد باال ببرند.
Nicolas و  Parrott از از مؤسسه صلح 

سبز در گزارشی تحت عنوان انقالب سبز واقعی 
موفقیتهای کشاورزی ارگانیک و فناوريهای 

زيست بوم کشاورزی کشورهای در حال رشد را 
ذکر نموده است.

 در ايالت ماديا پرادش هندوستان میانگین تولید 
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 Maikaal Bioycotton پنبه در پروژه

Project  20 درصد از قطعاتی که با روشهای  
معمول محصول تولید می نمودند بیشتر بود.
در ماراگاسکار برنامه SAI )سیستم کاشت 

متمرکز برنج ( تولید محصول را از 2 تا 3 تن در 
هکتار به 6 تا 8 و يا 10 تن افزايش داده است .
 نام کشور اتیويی همیشه با کلمه قحطی همراه 

بوده و شنیدن نام اين کشور نا خود آگاهانه 
کلمه قحطی را در ذهن تداعی می کند. اخیراً 

کشور اتیويی برنامه ای را براساس سنت ديرينه 
سرخپوستان برای کاشت محصوالت برروی 

چاله ای از کمپوست اجرا نموده و با استفاده از 
آن در زمینهای لم يزرع اين زمینها را حاصلیز 

نموده و با کمپوست نمودن باقیمانده محصوالت، 
تولید محصول را براحتی به باالتر از مزارعی که 
کودشیمیايی مصرفی می کنند برساند. نتايج اين 
پروژه چنان چشمگیر بوده که دولت اتیوپی آماده 

انتخاب سیستم ارگانیک بعنوان يک استراتژی 
امنیت غذايی برای کشورش شده است. 

با اجرای اين پروژه نه تنها امنیت غذايی برای 
کشور اتیوپی تامین می شود بلکه يک غذای 

خوب و عاری از باقیمانده کودو سموم شیمیايی 
برای مردم آن کشور فراهم می گردد که تأثیر 

بسزائی در سالمت مردم و محیط زيست خواهد 
داشت موضوعی که تمام کشورها اعم از فقیر 
و غنی بايد بعنوان يک استراتژی آينده برای 

سالمت جامعه خودشان انتخاب نمايند.
در ارتقاعات کشور بولیوی استفاده از پودر 

استخوان و سنگهای فسفات و تناوب محصول و 
بقوالت تثبیت کننده ازت محصول سیب زمینی 

را بطور پشمگیری افزايش داده اند. 
اولین نکته حائز اهمیت از آموزش کشاورزان 

برای انتخاب روش روشهای ارگانیک و پايدار 
محصول در مناطق فقیر جهان اين است که 
عالوه برسالم سازی روشهای تولید و محیط 

زيست تولید محصول نیز افزايش يافته و غذا 
و سبزيجات در مناطق مورد نیاز توسط خود 

متقاضیان تولید و مصرف می گردند و نیازی به 
نقل و انتقالهای طوالنی مواد غذايی نیست .

دومین نکته بسیار حائز اهمیت ديگر هزينه های 
پايین افزودينها به خاک است و تولید کنندگان 

نیازی به خريد کودهای شیمیايی ، علفکشها و 
آفت کشهای وارداتی ندارند. افزايش محصول 

همراه با کاهش هزينه های تولید برای کشاورزان 
موفقیت خوبی را فراهم می کنند و نهايتًا از اين 

طريق درآمد کشاورزی افزايش می يابد.
سومین نکته حائز اهمیت اين است که استفاده از 
روشهای ارگانیک نیاز بیشتری به نبروی کاردارند، 

مثل کنترل دستی علفهای هرز، تولید کمپوست 
و تناوب زراعی برای کاهش مصرف کودهای 

شیمیايی وارداتی در خاک،اين موقعیت را فراهم 
می کند که اشتغالزايی در جوامع محلی افزايش 

يابد و کارگران فاقد زمین از اين طريق امور 
روزانه خود را اصالح نمايند.

برای نمونه جامعه Makuyu در کنیا که قباًل 
ذکر گرديد. با اجرای پروژه مزبور در آن منطقه با 
افزايش درآمد رفتار  مردم آنان تغییر کرده است 

واين جامعه دوباره زنده گرديده است و از اين 
توانايی برخوردار گرديده اند که بتواننددرآينده و 

سرنوشت  جامعه خود موثر واقع گردند.
آيا کشاورزی ارگانیک می تواند به افزايش 

محصول کشاورزی در کشورهای توسعه يافته 
منجر گردد؟

از سال 1946 و پیدايش کودهای 
شیمیائی،آفتکشها،قارچکشها، علفکشها،واريته 
های پرمحصول،دورنمای صنعتی وهمچنین 

انقالب سبز باعث افزايش نسبتًا خوب محصوالت 
کشاورزی گرديده است.           

بدلیل اينکه در مراحل کاربرد کشاورزی ارگانیک 
ازاين موارد استفاده نمی گردد ممکن است 
با استفاده از کشاورزی ارگانیک نهايتًا تولید 

محصول کاهش يابد که در درازمدت جبران می 
گردد.

اين مفهوم که با افزون نهاده ها به زمین مثل 
کودهای شیمیايی و استفاده از آفت کشها برای 

کنترل آفات تولید محصول افزايش می يابد 
درست نیست . در يک مطالعه چاپ شده تحت 
عنوان زمین زنده پروفسور Pretty پروژه های 

هفت کشور صنعتی در اروپا و آمريکای شمالی را 
مطالعه نموده و پس مطالعه چنین نتیجه گیری 

کرده که کشاورزان دراين کشورها می توانند 
بدون ترس از هرگونه کاهش محصول 20 تا 80 

درصد داده ها به زمین را کاهش دهند و ازاين 
طريق سودخوبی را نسیت خود سازند.

 در شروع کار روش ارگانیک تولید محصول 
ممکن است 10 تا 15 درصد تولید محصول 

کاهش يابد ولی داليل خوبی وجود دارد که اين 
جريان به سرعت برعکس خواهد شد و تولید 
محصول شروع به افزايش مداوم خواهد نمود 
برای مثال در آمريکای شمالی يک چهارم از 

کشاورزانیکه از روش پايدار استفاده می نمايند 
تولید محصول آنها بیش از کشاورزانی است که با 
روش معمول کشاورزی می کنند اين موضوع در 
حالی است که با استفاده از روش ارگانیک اثرات 
منفی برروی محیط زيست نیز برطرف می گردد .

پروفسور George Monbiot در طی يک 
 Aug. /24/ 2000 مقاله در روز نامه گاردين

بدين نحو بیان می کند که برنامه تحقیقی برروی 
گندم تولیدی در انگلستان بوسیله کود دامی در 

طول 150 سال گذشته محصول بیشتری نسبت 
به گندمهائیکه با کودهای شیمیايی تولید می 

شوند بدست داده است.
در يک مطالعه که بر روی تولید محصول سیب 

درختی که توسط دانشگاه ايالتی واشنگتن در 
آمريکا صورت گرفته، وضعیت اقتصادی ، پايداری 

زيست محیطی بررسی گرديده و دو روش 
کشاورزی ارگانیک و معمول وسپس تلفیق هر دو 
برنامه با هم بررسی گرديده چنین نتیجه گرفتند 
که تولید در سیستم ارگانیک برابر با روش های 

معمول باغداری است. دراين مطالعه همچنین 
مشخص گرديد که سودآوری باغها در برنامه 

ارگانیک نه سال پس از ايجاد باغ می باشد در 
صورئیکه در باغها با روش معمول 15 و 16 سال 
برای باغهايی بوده که از هر دو روش استفاده می 

کنند.
در يک مقاله که در مجله Nature به چاپ 

رسیده Laurie Drinkwater و همکارانش 
در مؤسسه Rodle نشان دادند که برنامه 

کشاورزی ارگانیک بازده بهتری اعم از محصول 
ويادرآمد نسبت به کشاورزی معمول با نتايج برابر 

داشته است .
Gary Zimmer يکی از کشاورزان پیشاهنگ 

در زمینه کشاورزی بیولوژيکی که يک گاوداری 
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شیری را  به روش ارگانیک در ايالت ويسکانسین  
آمريکااداره می کند. در سال 2000 زمائیکه يکی 

 ))Remineralized از مزارع يونجه خود را
که خاک آن اصالح گرديده بود چهار برابر 

مزارعی که در آن محدوده با روش معمول کشت 
گرديده بودند محصول تولید نمود. اواز اين طريق 
ارزش غذای چراگاه را 300 درصد افزايش داده و 
درحال حاضر گوساله از150 گاو بدون هیچگونه 

مشکلی تهیه می نمايد.
Dr. Rick مقاالت علمی زيادی را در زمینه 

کشاورزی ارگانیک بررسی نموده و مقدار عملکرد 
بین کشاورزی معمول و روش ارگانیک را مورد 

مقايسه قرار داده است و در اين مطالعه اين چنین 
نتیجه گیری می کند که تولید محصول به روش 

ارگانیک مقرون به صرفه تراست زيرا هزينه 
های تولید در روش ارگانیک بسیار پايین تر از 

روشهای معمول کشاورزی است و به عالوه تولید 
محصول نیز در اکثر موارد بیشتر ار روش معمول 

تولید می گردد.
آيا )GMOs(  گیاهان تراريخته می توانند 

غذای مورد نیاز جهان را تولید نمايند؟
يک مثال بارز دراين زمینه کشور آرژانیتن می 
باشد اين کشور با توجه به شرايط بازار آزاد و 

حذف تعرفه ها و استفاده از محصوالت تراريخته 
با بحران عجیبی روبرو شد. اين کشور يکی از 
بزرگترين تولید کنندگان محصوالت تراريخته 

در جهان می باشد،و 28 درصد کل محصوالت 
 تراريخته را تولید می نمايد.  

         
 در سال 2000y1999 بیش از 80درصد سطح 

زيرکاشت سويا در 5/6 میلیون هکتار دراين 
کشور از سويای تراريخته استفاده شده بود. 

نتايج بدست آمده از مطالعات Lehmann و
 Biotechnoligy که در مجله Pengue
and Developnent Monitor بچاپ 

رسیده ، براثر کاهش 28 درصدی قیمتها درطی 
سالهای 1993 تا 1999 درآمد کشاورزان به نصف 

تقلیل يافته بود و شرايط بسیاری از کشاورزان 
برای پرداخت اقاط وامهای بانکی که به جهت 
خريد بذر و مواد شیمیايی و ماشین آالت اخذ 

کرده بودند بسیار مشکل گرديد. 
درطی اين مدت تعداد تولید کنندگان 32 درصد 

کاهش يافت و از 170000 نفر به 116000 
کشاورز تقلیل پیدا نمود. يعنی 54000 کشاورزی 

بطور ناخواسته شغل خود را از دست دادند. و 
هم اکنون 50 درصد زمینهای بوسیله شرکتهای 

بزرگ کشاورزی اداره می شوند و نقش 
کمپانیهای چند ملیتی در زمینه کشاورزی مرتبًا 

در حال افزايش است.
صنعتی شدن تولید غالت و سويا تولید آنها را 
بشدت به سرمايه خارجی وابسته کرده است و 
باعث هرچه مقروض تر شدن کشور آرژانتین 

شده است. حذف تعرفه های وارداتی باعث 
ورشکستگی صنايع ماشین آالت کشاورزی محلی 

گرديده و در نتیجه بیکاری زيادی را بدنبال 
داشته است. بذر تجارتی بشدت توسط شرکتهای 
 تجاری بذر چند ملیتی کنترل می شودو زمانیکه 

 اين اطالعات منتشر شد،اقتصاد آرژانتین 

ورشکسته شد و باعث هرج و مرج و استعفای 

پی در پی چندين دولت گرديد. اين کشور درحال 
حاضر بشدت مقروض است و اقتصاد آن توسط 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کنترل 
می گردد. استاندارد زندگی بمقدار زيادی افت 
نموده و هزاران کشاورز بطور ناخواسته مجبور 

به ترک مزارع خود شده اند. فقر و گرسنگی در 
سطح روستاها و شهرها افزايش يافته است . 

برطبق گزارشات Cartias Argentina يک 
مؤسسه وابسته به کلیسای کاتولیک در کشور 
آرژانتین 40 درصد کودکان آرژانتینی از سوء 

تغذيه برنج می برندو40 درصد از کودکان زير 
18 سال آرژانتین در زيرخط استاندارد سازمان 

بداشت جهانی مخصوصًا در قسمت شمال شرق 
اين کشور زندگی می کنند، در مقايسه با مناطق 
ديگر حتی در پايتخت ثروتمند نشین حداقل 19 
کودک از سوء تغذيه در ماههای اخیرجان خود را 

از دست داده اند.
با توجه به موارد ياد شده اگر )GMOs( گیاهان 

تراريخته نتوانند بچه های آن کشور را که 
سومین تولید کننده محصوالت تراريخته درجهان 

می باشد تغذيه نمايند چگونه می توانند بقیه 
جمعیت جهان را تغذيه نمايند.

نتيجه گيری:
کشاورزی ارگانیک می تواند جهان را تغذيه 

نمايد.
اين داده ها به خوبی نشان می دهد که 

کشاورزی ارگانیک توانايی تولید محصول خوب 
را دارد و اين موضوع در حال حاضر به شکل 

متحد وجود ندارد و تعداد زيادی از تولید کنندگان 
ارگانیک در حد قابل قبول محصول تولید نمی 

کنند. آموزش بهترين روشهای کشاورزی ارگانیک 
که از نظر اقتصادی به صرفه است. روشی ساده 

که از نظر اقتصادی و زيست محیطی امیدوار 
کننده و اطمینان از تولید پايدار از کارآيی قابل 

قبولی برخوردار می باشد.
 کشاورزی ارگانیک يک راه حل بادوام و جوابگو 

برای جلوگیری از قحطی جهانی می باشد زيرا:
y1 اين روش می تواند به تولید محصول باال 

دست يابد.
2 می تواند اين محصول را در مناطقی تولید 

نمايد که واقعًا مورد نیاز باشد.
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3 نیاز کمی به وارد نمودن مواد از خارج از مزرعه 

دارد.
4 از نظر اقتادی قابل اجرا برای کشاورزان فقیر 

می باشد.
5 می تواند نیروی بیشتری را بکارگیرد و اين 

افراد توانمند شده و قادر خواهند بود نیازهايشان 
را برآورده سازند 

6 نیاز به فن آوری های پیچیده ندارد.
برای تولید يک واريته محصول تراريخته دهها 
میلیون دالر هزينه الزم است که می توان اين 

مبلغ را برای آموزش روشهای تولید، تحقیقات و 
ترويج محصوالت ارگانیک در مناطقیکه مورد نیاز 

است مصرف نمود و بر قحطی و گرسنگی فائق 
آمد. کشاورزی ارگانیک سريعترين و موثرترين 
راه واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترين و 

عادالنه ترين روش برای تغذيه جهان می باشد.
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تولیدات کشاورزی وابستگی کاملی به محیط  
زيست  برای تبديل مواد خام به مواد غذايی و  
آماده سازی آن برای مصرف انسانها چیزی که 
انسان برای زنده ماندن بدان نیازمند است دارد. 
اگرچه عملیات کشاورزی برای سالمتی انسان 

ضروری به نظر می رسد ، بی توجهی به عملیات 
کشاورزی و نامناسب بودن عملیات کشاورزی می 
تواند باعث تخريب محیط زيست و آلودگی منابع  

طبیعی و نهايتا برای سالمتی انسانها  زيان بار 
باشد برعکس عملیات کشاورزی مناسب می تواند 

اين مشکالت را کاهش دهد و درعین غذای 
مورد جوامع را تامین می نمايد از تخريب منابع و 
محیط زيست نیز جلوگیری نمايد. در اين خالصه 

برسی ارتباط بین کشاورزی، محیط زيست و 
سالمت انسان مورد برسی قرار می  گیرد. 

تاثیر نهاده های سیستم کشاورزی بر روی محیط 
زيست سالمت انسان 

کشاورزی قديمی ترين مديريت محیط زيست 
توسط انسان میباشد. همانطور که در شکل 
مشاهده می فرمايید بعضی از اين عملیات 

تاثیرات زيادی بر روی محیط زيست دارند. نتايج 
اين اقدامات به طور  مستقیم  بر سالمت انسان 

مؤثر و به طور غیر مستقیم بر روی امنیت غذايی 
اثر بخش می باشند که در يک ارتباط دو سويه  

نتايج بازخورد امنیت غذايی و سالمت انسان و 
عملیات کشاورزی  غیر قابل اغماض می باشند  

 و ارتباط تنگاتنگ دارند. 
 

فعالیتهای کشاورزی مرتبط با سالمتی انسان 
شامل استفاده از زمینهای باير و کاربرد آنها، حفر 
چاه و استخراج آب کانال کشی برای انتقال آب 
، اصالح نژاد دام و گیاه و کاربرد مواد شیمیايی 
محرک رشد. بسیاری از اين فعالیتها در تناقض 

آشکار با کشاورزی  سنتی و شیوه های معیشتی 
کشاورزان می باشد.

استفاده از زمينهای باير برای کشاورزی
استفاده از زمینهای باير برای کشاورزی  برای 

تولید  محصول  ويا دامداری باعث بر هم 
خوردن تعادل خاک دريک منطقه می شود که 

شامل: قلیايی شدن خاک ، سديمی  شدن خاک 
،فرسايش خاک ونهايتا باعث تشديد بیابان زايی 

می شود. برنامه محیط زيست سازمان ملل و 
ديگران تخمین می زنند که 38 درصد زمینهای 
دائر کشاورزی از فرسايش خاک بر اثر عملیات 
ضعیف زراعی رنج می برند که نتیجتا کاهش 
محصول را بدنبال داشته و  امنیت غذايی را 

در بعضی از کشورها  به همراه خواهد  داشت. 
برای مثال در کشور مالی  بین 40 تا 60 درصد 
محصول برداشتی  از اين نوع زمینها است که 

از نظر حاصلخیزی فقیر هستند و قادر به تامین 
امنیت غذايی در آن کشور نیستند. 

نابودی جنگلها، زمینهای  زراعی و دامپروری به 
عنوان عوامل  افزايش دهنده گازهای گلخانه 

ای  در نظر گرفته شده اند. مطالعات زياد در اين 
زمینه باز گو کننده اين واقعیت است که تغییرات 

آب و هوايی تاثیرات مهمی بر روی سالمتی 
انسان  مخصوصا بیماريهای قلبی عروقی ، 
 تنفسی و به هم خوردن مکانیزم انتقال    

بیماريهای عفونی دارند. سازمان بهداشت جهانی 
تخمین می زند که تغییرات آب و هوايی  و 

افزايش دما خطر ريسک ابتال به اسهال را در 
بعضی مناطق 10 درصد افزايش می دهد که 

دلیل بارز آن افزايش موارد در زمان طوفان های 
فصلی می باشد. در سال 1998 طوفان میچ )  
Mitch( در آمريکای مرکزی در مراحل اولیه 
باعث مرگ 10000 نفر و گسترش سريع ناشی 
از استفاده از آب آلوده و بیماريهايی  که توسط 

ناقلین انتقال می يابند شد.
به عبارت ديگر مدلهای پیشگويی چنین القا می 
کنند که تغییرات آب و هوايی بطور غیر مستقیم 
بر روی تولیدات مواد غذايی در جهان تاثیر گذار 
هستند. در اينجا نگرانی برای کشورهای در حال 

توسعه اين است که تولید غالت در مناطقی را 
که از نظر امنیت غذايی، تامین هستند مرد تاثیر 
قرار دهند. در يک مطالعه که اخیرا انجام گرفته  
افزايش پديده النینو)El Nino ( باعث کاهش 
 )Millet(عملکرد محصوالت سورگوم ، میلت
، بادام زمینی و ذّرت در واحد سطح در جنوب 

آفريقا شده است. در سالهای حاد اين پديده باعث 
کاهش محصول از20y 50  درصد شده است. 
سازمان بهداشت جهانی  تخمین می زند که 

درک ارتباط  ما بین کشاورزی ، محیط زیست و سالمتی در ارتباط  با حل  پایدار مشکالت ناشی از فعالیتهای کشاورزی بر روی 
سالمتی انسانها ، 

ديدگاه مؤسسه تحقيقات بين المللی سياستگذاری غذايی در شهر واشينگتن دی سی 
   Rachel Nugent and Axel Dresche  :نوسندگان

ترجمه و تدوين:  عّباس علی نصراللهی  عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران
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در چنین مناطقی  سوء تغذيه موجود در جوامع 

محلی بر اثر تغییرات آب و هوايی می باشد. 
مطالعات اخیر تالش می کند که واقعیت های 

بیشتری را در رابطه با کاهش محصوالت غذايی 
بیان نمايد  ولی  مشکل عمده کماکان آفات و 
بیماريها در رابطه با کاهش محصول به حساب 

می آيند.
يکی از مشکالت اساسی  استفاده از زمینهای 

باير کاهش ذخاير ژنتیکی گیاهان دارويی ، تنوع 
زيستی گیاهی، حیوانی و میکرب ها   در سیستم 
کشاورزی هستند. کاهش تنوع زيستی همراه با 

کاهش منابع زير زمینی آب ،استفاده از کود وسم  
اصالح نژاد دام و گیاه  نیز می توانند باعث بر 
هم خوردن تنوع زيستی در زيست بوم شوند و 
باعث بر هم خوردن روند چرخه انتقال بیماريها 

شوند. 
استخراج منابع زير زمينی آب  و 

کانالهای آبياری 
 بخش کشاورزی بزرگترين مصرف کننده منابع 
آبب موجود در جهان می باشد که اين امر باعث 

بر هم خوردن تعادل منابع آب کاهش ذخاير 
آبی و آلودگی آن می گردد که همگی در روند 
سالمتی انسانها مؤثر هستند. عوامل بیماريزايی 
که توسط آب انتقال می يابند همه ساله باعث 

مرگ 2/3 میلیون نفر در جهان می شود که 
مقدار زيادی از اين عوامل  مرتبط  با آلودگیهای  

است که از بخش کشاورزی نشات   می گیرد. 
در مناطق استوايی بر اثر ايجاد کانونهای پرورش 

پشه ناقل ماالريا  و بیماری شیستوزوما که بر 
اثرآبیاری زمینهای زراعی ايجاد گرديده موارد 
انتقال اين دو بیماری به شدت افزايش يافته 
است. در سرتاسر کشورهای در حال توسعه 

استفاده از آبهای آلوده در کشاورزی باعث انتشار 
ويروسها و پارازيت ها گرديده و نتیجتا بیماری 
اسهال را بدنبال دارد. از ديدگاه تغذيه  فراهم 

نمودن آب برای آبیاری  امکان پرورش ماهی را 
فراهم می سازد که دسترسی افراد محلی را به 

گوشت ماهی تسهیل می نمايد.
کاربرد مواد شيميايی در کشاورزی

کشاورزی مدرن متکی به استفاده  از مواد 
 شیمیايی در چرخه تولید محصول است تا بتواند 

تقاضای رو به افزون مواد غذايی در جهان را بر 
آورده سازد . مقدار تاثیر مواد شیمیايی بر روی 

موجودات ويا محیط زيست بیشتر ناشی از انباشته 
شدن انها در محیط زيست ، خاک ،هوا آب و 

بافتهای گیاهی و درجه در معرض قرار گرفتن 
انسانها با مواد  ويا مقدار باقیمانده آنها در  مواد 

غذايی مورد مصرف انسان است. تخمین زده 
می شود. در برنامه کنترل آفات تنها مقدار ا/ 
. در صد از سموم به آفات می رسد و بقیه يا 

در محیط زيست و يا بر روی مواد غذايی باقی 
می مانند . استفاده بیش از حد سموم در محیط 
باعث کاهش تنوع زيستی  مثل زنبورهای گرده 

افشان می گردد. اگرچه اندازه گیری هر دو روش 
بسیار مشکل به نظر می رسد ولی هر دو اينها 
بر روی سالمتی انسان تاثیرمنقی دارند. اندازه 

گیری تاثیر سموم بر روی کارگران سم پاش در 
محیط مزرعه بخوبی قابل اندازه گیری است و 
میلیونها  نفردر جهان مخصوصا در کشورهای 

در حال توسعه همه ساله از اين موضوع رنج می 
برند. تاثیر مستقیم و غیر مستقیم  مواد شیمیايی 

کشورزی بر روی انسانها ارتباط مستقیم با 
 ناراحتیهای گوارشی، تنفسی ، عصبی،  اندام 

تناسلی ، غدد درون ريز ، مسمومیت و سرطان را 
بدنبال دارد.

اصالح نژاد و انتخاب اصلح
اصالح نژاد و سلکسیون غالبا با از دست دادن 
واريته های بسیار زياد  بذور در طی 25 سال 

گذشته همراه  بوده  است زيرا کشاورزان 
اغلب بدنبال منافع بیشترهستند وزمانیکه يک 
واريته محصول بییشتری تولید  نمايد طبیعی 

است که از آن بیشتر استفاده خواهند نمود واز 
واريته های محلی استفاده نخواهند کرد واز 

آنجائیکه اين واريته ها اغلب به صورت هیبريد 
وپتنت)Patent  ( شده می باشند لذا با در آمد 

کشورزان خرده پا و فقیر در تضاد می باشد از 
يک طرف باعث فقیرتر شدن بیشتر آنان می 

گردد و از طرف ديگر بدلیل استفاده از بذرهای 
محلی باعث از بین رفتن تنوع زيستی گیاهی نیز  

در منطق مختلف می شوند. بنابراين می توان 
نتیجه گیری نمود که که اصالح نژاد وانتخاب 
اصلح از عوامل کاهش تنوع زيستی به حساب 

می آيند.
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بهينه سازی محيط زيست وسالمتی 
اسانها از طريق عمليات کشاورزی    

اگر چه انجام بعضی از عملیات کشاورزی تاثیر 
منفی بر روی محیط زيست و سالمتی  جوامع 

بشری دارند  با درست عمل کردن می توان 
چنین نتايج منفی را تا حدود زيادی کاهش داد. 
استفاده بیشتر از روشهای خوب با تاثیرات منفی 

کمتر می تواند عالوه بر کاهش اثرات مضر 
عملیات کشورزی تا حدود زيادی وضعیت محیط 

زيست و سالمتی جامعه را بهبود بخشید.
کشاورزی پايدار به نوعی از کشاورزی اطالق می 

شود که تالش می نمايد اثرات منفی عملیات 
کشاورزی کاهش دهد و در عین حال به مقدار 

کافی غذا برای تغذيه افراد جامعه  تولید نمايد که 
شامل:

y کاهش مصرف کودهای شیمیايی با جايگزينی 
کودهای  ارگانیک و همچنین غنی سازی خاک 

با کاشت گیاهان تثبیت کننده ازت  در خاک.
y تلفیق واريته های مختلف  محصول در سیستم 
کشت مخلوط و استفاده تناوب زراعی  به منظور 

جلوگیری سیستم تک کشتی.
y کاربرد روشهای سازگار با تنوع زيستی  مثل 
کشاورزی مخلوط  واستفاده از گونه های بومی.

اگر چه فلسفه کشاورزی پايدار تا اين اواخر 
سالمتی انسانها را مد نظر قرار نداده بود.رويکرد  
کشاورزی  پايدار به منظور کاهش تاثیرات زيست 

محیطی منفی عملیات کشاورزی مدرن پايه 
گذاری شده است و در عین حال  بتواند تاثیرات 
منفی آن بر روی سالمت انسان را با جلوگیری 

از فرسايش خاک ، آلودگی خاکها، کاهش تصعید 
گاز CO2   به داخل جو زمین و افزايش تنوع 

زيستی  به انجام برساند. يک شکل خاص 

کشاورزی پايدار با ظرفیت بالقوه و مفید برای 
سالمتی انسان استفاده از شیوه تولید محصول 

ارگانیک می باشد که شامل :)روشهای کشاورزی 
، بیولوژيکی و دستی به جای استفاده صرف از 
مواد شیمیايی(، برنامه مبارزه تلفیقی با آفات ) 

IPM – کنترل بیولوژيکی، روشهای به زراعی و 
روشهای ديگر مديريت آفات که از مواد شیمیايی 
برای کنترل آفت استفاده می گردد( ، حفظ منابع 

طبیعی کشاورزی )حفاظت  و مديريت  خاک 
( وبرنامه اصالح نژاد گیاهان که باعث افزايش 

تنوع زيستی  گردد است.    
فرصت برای اين موقعیتها برای اين کاربرد 

اين روشها در کشاورزی بسیار زياد است. برای 
مثال در غرب آفريقا در جائیکه يک رقم جديد 
برنج، تولید محصول برنج را بدون نیاز به کود 

افزايش می دهد ، کشاورزان برنجکار از روشهای 
کشاورزی پايدار برای پرورش محصول برنج که 
نیاز به کود را کاهش می دهد استفاده می کنند. 

در آسیا تجربه نشان داده که کاشت توام چند رقم 
برنج نیاز به آفت کشها را کاهش داده و همزمان 

با آن مقاومت آنها را به بیماريها افزايش می دهد. 
کشاورزان در غرب آفريقا با همکاری محققین در 
حال پرورش انبه های کوتاه قد وحشی می باشند 

که زودتر از نوع اهلی میوه می دهد که در اين 
چرخه تا حدودی تنوع زيستی را افزايش می دهد. 
کارهای بیشتری برای آگاهی عموم در  ارتباط با 
بکارگیری  اين شیوه ها و رابطه آنها با سالمتی 

انسانها مورد نیاز می باشد.
نتيجه گيری

برای بکار گیری راه حلهای پايدار ، اطالعات 
تخصصی بیشتری در باره ارتباط  کشاورزی 
،محیط زيست و سالمتی انسانها مخصوصا 

در ارتباط با تاثیر يک سری فعالیت خاص 
کشاورزی بر سالمتی انسانها و تاثیرات تجمعی 
ناشی از چندين تغییر محیطی  مورد نیاز است 
. و در حالیکه تاثیرات حاد اين نوع عملیات به 

خوبی واضح می باشد  با اين حال اطالعات 
بیشتری از اثرات مزمن ناشی از عملیات ناسالم 
کشاورزی مورد نیاز می باشد.در همین حال در 

حد سیاستگذاريها نیزبايد قدمهايی برای حفاظت 
از منابعی که نیاز به حفاظت دارند بر داشته شود. 

اين سیاستگذاريها بايد به مرحله اجرا در آيند 
واثرات آنها نیز مورد ارزيابی  قرار گیرند که آيا 

تاثیر مثبت بر روی سالمتی انسان داشته اند 
يا نه و اگر نداشته اند چه تمهیداتی باد برای 

بهتر اثر کردن آنها انديشیده شود. اگر چه نتايج 
چنین تمهیداتی در دراز مدت آشکار می گردد 

ولی چنین معیارهايی مورد نیاز است تا سالمتی 
انسانها به عنوان يک معیار برتر در سیاستگذاريها 
مورد ارزشیابی و مد نظر قرار گیرند.  در مجموع 

کشاورزی پويا برای زنده ماندن  وابسته به محیط 
بارور می باشد و انسانها نیز برای زنده ماندن به 

تولیدات کشاورزی وابسته هستند.       

برای اطالعات بیشتر رجوع شود به منابع زير:
• For further reading see E. Chivian, ed., Biodiversity: Its Importance
• to Human Health )Cambridge, MA: Harvard Medical
• School, 2002(; L. Cohen, S. Larijani, M. Aboelata, and L. Mikkelsen,
• Cultivating Common Ground: Linking Health and Sustainable
• Agriculture )Oakland, CA: Prevention Institute, 2004(;
• Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Welly
• Being: Synthesis )Washington, DC: World Resources Institute
• and Island Press, 2005(; V. Ruttan, “TheTransition to Agricultural
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مدیریت پایدارآب و خشکسالی

فاطمه ظفرنژاد،  پژوهشگر آب 
باورهای ايرانیان از ديرباز با طبیعت  و جلوه 

های آن گره خورده است. چکامه زيبايی که در 
اوستا به نام الهه آب و رودها "آناهیتا" سروده 
شده است نشان دهنده ارزش گذاری اين قوم 

برای آب و رودخانه هاست. ايرانیان از نخستین 
اقوامي بودند که روش هاي توسعه منابع آب را 
آزمودند و به جهانیان آموختند: ساخت آبراهه ، 

چرخ چاه  ايرانی، قنات ، آب بندان، و حتی سدهاي 
کوچک و کارامد. ايرانیان آب را مهريه دختر 
پیامبر می دانستند و روش هاي پايدار کاربرد 
آب هاي سطحي و زيرزمیني را با هماهنگي 

مصرف در سال هاي خشک و تر و بدون تخريب 
محیط بکارمي گرفتند. ايرانی درگذشته با رفتاری 

هوشمندانه از طبیعت بهره برداری می کرد 
بدون آنکه رودها  و دهانه ها و  تاالب ها و 

ساير پیکره های آبی را بخشکاند و يا سفره آب 
زيرزمینی دشتهاو سیالبدشتها را تخريب کند. 

ايرانیان صرفه جويی در مصرف را همواره رعايت 
می کردند و درخشکسالی ها همراه با صرفه 
جويی بیشتر، الگو و سطح کشت را تغییر می 

دادند. کوچ موقت نیز از راههای دستیابی به توان 
مناطق کمتر متاثر از خشکسالی بود.

ناپايداری شديد ناشی از ساخت بي رويه سدها 
در 5 دهه گذشته، آسیب زيادی به رودهاو 
پیکره های آبی سطحی و زيرزمینی و نیز 

سیالبدشت ها تحمیل کرده و نیز مصرف منابع 
آب را باآهنگي بسیار بیشتراز نرخ پايداري آن در 
سرزمین باالبرده است.  با ساخت سدها نه تنها 

رودها خشکیده که سامانه های پايداری چون 
قنات های چندهزارساله با همه آوازه بلندشان 
در هماهنگی با ترسالی و خشکسالی، تخريب 

شده است. خشکسالی به مايادآوری می کند که 
سدسازی بی رويه با همه هزينه های نجومی 

و منابعی که برايش خرج شده ناکارآمد است و 
مديريت يکسره مبتنی بر عرضه آب بدون توجه 
به مبانی پايداری در يک سرزمین خشک و نیمه 

خشک، اشتباه بزرگی است. 
تصمیم گیری های ناشفاف و بدون پاسخگويی 
مشاوران و مجريان و پیمانکاران بخش آب به 

سبب تصدی گری کاماٌل دولتی در بخش آب،  
گذشته از آنکه با اصل 44 قانون اساسی، موازين 
توسعه پايدار، و منافع ملی ناسازگاری دارد، آسیب 

زيادی نیز به محیط زيست واردکرده است:
رودخانه ها از جغرافیای کشورپاک شده اند 
)روخانه کرج، سفیدرود، تجن، و تقريبٌا همه 

رودهای اين سرزمین( بی آنکه کسی نظر واقعی 
جوامعی که معیشت و زندگی شان با رودها پیوند 
خورده است را پرسیده باشد. رودخانه پس از سد 

به بستری خشک و بیابانی بدل می شود که 
حاکی از تخريب کامل اکوسیستمی است که آب 

رودخانه مايه ادامه حیات آن بود. سدسازی از 
عوامل قابل توجه بیابان زايی بشمار می رود. 

آبخیزها که از مهم ترين پیکره های طبیعی با 
اکوسیستم های کاماٌل ويژه هستند تخريب شده 

اند. ساخت سدهای زياد در يک آبخیز بدون نگاه 
جامع به منابع و مصارف کنونی و آتی آن نه 

تنها به محیط فیزيکی و جوامع گیاهی و جانوری 
آسیب می زند که بر جوامع انسانی و معیشت و 

معاش آنها نیز اثرات منفی زيادی می تواند داشته 
باشد. درصورت انجام مطالعات جامع در حوضه 
های آبخیز کشور چه بسیار سدها ساخته نمی 

شد. هر سد اثر زيادی بر باالدست و پائین دست 
خود دارد و جنگل زدايی و بیابان زايی را تشديد 

می کند.
جنگل ها دراثر ساخت سدها آسیب زيادی می 
بینند. جنگلهای  منگل، البرز، تجن، سفیدرود، 

شفارود....، دراثر سدسازی و نیز رفتارهای 
نابخردانه مانند ساخت کانال سراسری چالوس 

سردابرود، بشدت کاهش يافته اند.
تاالب ها و درياچه ها از ساخت سدها آسیب 

زيادی ديده اند. سد جیرفت نه تنها جنگل مه 
رويه را تخريب کرد که تاالب جزموريان را 

با اکوسیستم استثنايی آن از میان برد. تاالب 
چغاخور با ساخت سد چغاخور در يک مرحله و 
افزايش ارتفاع بی فايده آن در مرحله دوم به 

تخريب تهديدشد. درياچه های پريشان، بختگان، 
ارومیه و بسیاری ديگر پیکره های آب شیرين و 
شور کشور بشدت از سدسازی آسیب ديده اند و 

می بینند.
دهانه ها آسیب زيادی می بیند. سد تجن، 

رودخانه تجن را که رگ حیات ساری بشمار می 
رفت خشکاند و اکوسیستم غنی اين رودخانه 

و دهانه تجن در دريای مازندران را ويران کرد 
بدون آنکه زمین ديمی را به آبی تبديل کرده 

باشد. اين سرنوشت برای بابلرود و دهانه زيبای 
آن در بابلسر نیز رقم زده شده است و باآبگیری 
سدالبرز )بدون ارزش افزوده و بازدهی اقتصادی 
برای مردم منطقه( شاهد مرگ بابلرود خواهیم 

بود و البته خانوارهای زيادی که معیشتشان 
با اين دهانه زيبا پیوندخورده است سرنوشت 

نامعلومی خواهندداشت. آغاز ساخت سدمنگل که 
سالها بامقاومت پیکره کارشناسی دفتر فنی آب 
متوقف بود، گذشته از تخريب بخش بزرگی از 

جنگل های آمل، باخسارت مخزن بسیارپرهزينه، 
سرنوشت تلخ مشابهی برای منطقه و دهانه 

رودخانه هراز به دريادرپی خواهدداشت.    
پیامدهای مخرب يادشده غالبٌا در گزارشات 

طرح هاي آب ناديده مانده و در حقیقت مطالعات 
طرح های آب تنها  پوششی برای ساخت سد 

هستند. هیچ ارزيابی و راستی آزمايی برای فوايد 
نسبت داده شده به سدهای کشوروجودندارد. 
سدهای کشاورزی غالبٌا بدون ساخت شبکه 

رها شده اند. 1 میلیون هکتار شبکه مربوط به 
سدهای ساخته شده اجرايی نشده اند. بسیاری از 
سدهای کشاورزی اصاٌل فاقد هرگونه اطالعات و 
نقشه جانمايی برای اراضی که بايد آبیاری کنند، 

بوده اند. و بنظرمی رسد تازمانیکه که اين 1 
میلیون هکتار شبکه ساخته شود سدهای يادشده 
عمر مفید خودرا تمام کرده باشند. البته اگر واقعٌا 

اراضی مستعد کشاورزی بی آبی وجودداشته باشد 
و همانند سد تجن اراضی پايئن دست همه آبی 

نباشند.
درسال 2000 نتايج بررسی کمیسیون جهانی 

سدها وابسته به سازمان ملل  درباره 150 سد 
درسراسرجهان منتشرشد. دکتر قادر اسمال، رئیس 

اين کمیسیون می نويسد "بشر درقرن بیستم 
بطورمتوسط هرروز يک سدبزرگ ساخت بي آنکه 
تحلیل مستقل و جامعي دردست داشته باشد که 
چرا سدمي سازد.. وآيا سرمايه گذاري بشر دراين 

زمینه بازدهي مناسبي داشته است يانه؟"   پتريک 
مک کالي درکتاب رودهای خاموش می نويسد 
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"هیچ چیز يک رود را آن اندازه دگرگون  نمي  کند 

که يک سد. يک مخزن متضاد رودخانه است 
–جوهره و طبع رود رفتن و جريان يافتن است ، 
اما جوهره يک مخزن ماندن است."  چارچوب 

شماره 1 اثر سد بر اکوسیستم های رودخانه ای را 
نشان می دهد.

ساندرا پوستل نويسنده کتاب "آخرين  واحه"، 
براين باوراست که "سیاست هاي بخش  آب 

در کشورهاي مختلف بجاي تشويق و ترويج 
صرفه جويي و مصرف کارآمد و درست آب، به 

عرضه هرچه بیشتر آب گرايش دارند و بسیاري از 
دولت ها قیمت هاي بسیار کمي براي عرضه آب 

تعیین کرده اند که انگیزه چنداني براي صرفه جويي 
در مصرف آب يا بهبود راندمان استفاده ازآن 

ايجادنمي کند."  
دکتر کديور در مقدمه 47 صفحه ای بر نسخه 

فارسی کتاب "سدها و توسعه، چارچوب جديدی 
برای تصمیم گیری" ضمن ارائه تفسیری جامع از 
نظام سدسازی کشور و متمرکز بودن همه تصمیم 

گیری های آن در دست شرکت های دولتی، 
باتاسف مي نويسد: "ايران. پس از چین و ترکیه، 

خودرا درمقام سوم سدسازي جهان مي داند."  
اماآيابايد ازاين بابت به خودببالیم؟

الگوی اين رويکردسدسازی ما يعنی امريکا پی 
تالش و فشار محافل علمی دانشگاهی و سازمان 

های غیردولتی،ازدهه 70 میالدي به اين سو نه 
 تنها سدی نساخته که ناگزير از برچیدن شمار 

 زيادي از سدهاي خود شده است، و سد 32 متري 
اِلوآ، سد 82 متري گالينزکنیون، سد 87 متري 

کانديت، و 4 سد رودخانه لوئر اسنیک واشینگتن 
نیز هم اينک با هزينه های گزاف دردست 

برچیدن هستند . فرانسه در1998 دوسد را ازروي 
سرشاخه هاي لوار برچید.  هزينه سنگین برچیدن 
سدها نشان دهنده اشتباهات بشر در ساخت وساز 

در آبخیزهاست. دکتر معصومه ابتکار با اشاره 
به لزوم توجه به تجربه جهان می نويسد"افراد 

باهوش از اشتباه ديگران درس می گیرند، افراد 
معمولی از اشتباه خودشان درس می گیرند و 

افراد کودن هرگز درس نمی گیرند" .  
ما باسدسازی، آبخیزها، رودخانه ها، جنگل ها، و 
پیکره های آبی کشور را ويران کرديم و بدون 

کسب درآمدی درخور از صرف هزينه های 

نجومی، تخصیص ناموثر منابع را به اقتصاد کشور 
تحمیل کرديم. البته شرکت های دولتی منتفع 
از سدسازی از ادامه اين وضعیت به هر قیمت 

دفاع می کنند و با زيرپاگذاشتن اصل 44 قانون 
اساسی، دستورکار 21 کنفرانس ريو که ايران نیز 

امضا کننده آن بوده، و نیز با "غیرمتخصص" 
خواندن  پژوهشگران و نفی حقايق و يافته 

های روز جهان، ثابت می کنند که  هرگز درس 
نخواهند گرفت. تنها دخالت رده های تصمیم 

گیری بیرون از اين چرخه و ياری پژوهشگران و 
انديشمندان جامع نگر و ملی می تواند در وضعیت 

کنونی تغییر ايجاد کند. گزينه های پايدار تامین 
آب ونیرو بسیار ارزانترند و پیامدهای منفی بسیار 

کمتری بر محیط دارند. رهیافت تغییر وضعیت 
کنوني به مديريت پايدار آب در چارچوب شماره 

2 آمده است. 
مغايرت رويکرد مديريت سازه ای و سدسازی با 

اصل 44 قانون اساسی و نیز توصیه هاي سازمان 
ملل و کمیسیون جهانی سدها)نگاه کنید به کتاب 

سدو توسعه(، دستورالعمل هاي توسعه پايدار )که 
ايران از امضاکنندگان اسناد کنفرانس ريو1992 و 
ريو10+، 2002 بوده است(، و با بیانیه های بین 

المللی مانند بیانیه سن فرنسیسکو)چارچوب 3( 
و بیانیه"مديريت  آبخیز )چارچوب 4( بدون هیچ 

توجیه به هدررفت منابع مالی و طبیعی انجامیده 
است. 

بی توجهی به مطالعات طرح های سدسازی 
عواقب زيادی داشته است. اجرای بسیاري از 

سدها پیش از اتمام مطالعات و اثبات توجیه پذيري 
آنها آغازشده است. "طرح و اجرا" )تصمیم گیري 
برپايه مطالعات ابتدايي واجراباطراحِي همزمان( 
پديده ناخوشايند و توجیه ناپذيری است که با 

کلیه موازين و ضوابط علمی و فنی مغايرت دارد 
اما در بخش آب کشور بسیار رايج است و به 

اشتباهات بزرگی نیز انجامیده است. اهمیت ندادن 
به مطالعات و نتايج آن تاجايی است که رد توجیه 

يک سد ازسوی يک مشاور، بگزينش مشاور 
ديگر و ساخت سد مي انجامد. خسارت مخزن 
سد بارنیشابور آنرا فاقد توجیه ارزيابی کرد اما 

متاسفانه مجری  کار را به مشاور ديگري سپرد تا 
 با کورکردن قناتی فعال، ساختگاهي خارج 

چارچوب 1 پیامدهاي اکولوژیکي سد 
تغيير در باالدست رودخانه تا مخزن 

1. تغییر در حجم آب
2. تغییر در ريخت شناسي رودخانه، بستر، وکناره ها از بابت افزايش حجم آب و نیز رسوب گذاري

3. کاهش  زيستگاه هاي کناررودخانه اي و رودخانه اي و تنوع زيستي درباالدست رودخانه 
تغيير درمحل مخزن و درياچه

1. از میان رفتن و حذف اراضي زراعي و باغي و جنگل ها و مراتع و تپه هاي مشرف به رودخانه و دره هاي 
اطراف در اثر زيرآب رفتن و تبديل به درياچه

 eutrophication 2. تغییر کیفیت آب دراثر تبخیر و شورشدن، يکجاماندن و خوراک وري
3. حذف زيستگاه های رودخانه ای و کناررودخانه ای و تنوع زيستی در محل مخزن

4. از میان رفتن روستاهاو جوامع بومی با خرده فرهنگهای کمیاب در مخزن ونیز دره ها و تپه های مشرف 
به رودخانه 

5. زيرآب رفتن نقاط تاريخي و میراث فرهنگي
6. زيرآب رفتن میراث ديداري و زيبايي هاي طبیعي

  تغييردرپائين دست رودخانه
1. تغییردرمیزان جريان، توزيع زماني جريان، نوسانات طبیعي جريان آّب

2. تغییردر ريخت شناسي رودخانه ازبابت کاهش جريان
3. تغییردرکیفیت آب رودخانه درپائین دست

4. کاهش زيستگاه هاي کناررودخانه اي و رودخانه اي و تنوع زيستي درساحل پائین دست و سیالبدشت
5. اثرگذاری بر جوامع بومی پائین دست که معیشتشان به انواع گوناگون با رودخانه پیوند دارد
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از بستر )سه سد و ديواره( را برگزيند، اراضي 
زراعي زيادی را در مخزنش زيرآب ببرد، بدون 

راستی آزمايی درآمدها، باهزينه بسیار سنگین بر 
بودجه ملی، همان اراضي راآبرساني کند که قنات 

مي کرد.  همچنین اند سدهای نهرين طبس، 
ماشکید، سورک و ...

پیامدهای سنگین اين بی توجهی به مطالعات 
تقريبٌا در همه سدهای کشور مشهود است بويژه 

 

نارسايی مطالعات زمین شناسی، هیدرولوژی، 
اجتماعی و مشارکت مردمی،خسارت مخزن، 

شبکه های آبیاری، اقتصادی، زيست محیطی، 
و ارزيابی های تطبیقی، کم وبیش همه گیر 

است. سدهای الر، آبشینه و کرخه )بابیش از 8 
مترمکعب فرارآب( شايد پرهزينه ترين نمونه هاي 

نارسايي مطالعات زمین شناسی باشند . لرزه خیزي 
 ناشي از سدها تاکنون در ايران مورد بررسي 

قرارنگرفته اما رابطه میان لرزش هاي زمین و 
مخزن سدها دربیش از 70 سد جهان بثبت 

 رسیده است. درکشور زلزله خیزی چون ايران 
تصمیم گیری های دقیق تری برای پیشگیری 

از خطرات احتمالی بسیار ضروری است. سدهای 
خالی بسیار از ساوه و پیشین تا گاوشان نشانه بارز 

نارسايی مطالعات هیدرولوژی و بیش برآوردهای 
متکی به آمارسازی های رايج است. آينده نگري 

چارچوب شماره 2 گزینه های تامین آب و نیرو بدون سدسازی
1( برنامه ريزي کاهش هدررفت آب: * کاهش هدررفت آب  درشبکه هاي کشاورزي)بیش از%65(: به سبب رهاسازي بیش ازنیاز،تبخیر، نشت ازنهرها، آبیاري درساعات گرم و.. 
با توجه به حجم کاربرد آب در کشاورزی، کاهش هدررفت در شبکه های کشاورزی می تواند به معنی دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جديد در هر سال و جايگزين 

صدها سد باشد. 
  هدررفت آب درشبکه هاي شهري به  سبب نشت، کهنگي، پوسیدگي لوله ها، فشار زياد درخطوط و...است. کاربرد راهکارهاي کارا براي کاهش هدررفت مانند نصب  

قطع کننده هاي  خودکار براي فوريت  درزمان خرابي خطوط، نصب سامانه هاي نشت يابي سريع، کاهش فشار آب در لوله ها و... در شبکه هاي شهري به معنی دستیابی ساالنه 
به چند صد میلیون مترمکعب آب جديداست که جامعه را از وجود شمار زيادی از سدها بی نیاز می سازد.

2( برنامه ريزي کاهش مصرف: کاهش مصرف درکشاورزي: جايگزيني روش هاي آبیاري باهدررفت کم مانند روش هاي قطره اي، لوله هاي 
کم فشار،آب فشان هاي  کم فشارو… گسترش  واريته هاي کم نیازتر به آب، کاربردروش هاي آبیاري موثر، ترويجِ رعايت  نرخ پايداري آب، کاربرد ابزارهاي اقتصادي 

  کاهش مصرف در شهرها: اجباري کردن ساخت وکاربرد شیرهاي پايشگر در برنامه هاي شهرسازي، برنامه ريزي نصب کنتورهاي مجزا براي خانوارهاي مختلف در 
مجتمع هاي مسکوني، ظرفیت سازي و آموزش رعايت صرفه جويي در مصرف آب و...

3(  بازيافت: بازيافت زهاب کشاورزي، مصرف دوباره درکشت محصوالت کشاورزي مقاوم  به شوري، باغات  غیرمثمر، فضاي سبز و جنگل کاري،وصنعت.  بازيافت آب شرب 
شهرها، مصرف دوباره در باغات  غیرمثمر،کشت محصوالت کشاورزي  غیرخوراکي، فضاي سبز، جنگل کاري، صنعت. بازيافت آب به معنای يافتن منابع جديد آب است.

4( بازچرخاني و بازکاربردآب: بازچرخاني آب بويژه آب صنعتي، الزام قانوني کاربرد چندباره آب در واحدها، الزام صنايع به تصفیه کامل  زهاب خود، برنامه ريزي مصرف 
فاضالب تصفیه شده صنايع در خود همان صنايع،درفضاهاي سبز و جنگل کاري.... در ژاپن میانگین مصرف آب صنعتی بیش از 20 بار و در اياالت متحده بیش از 15 بار 

است**.
5( افزايش کاربردهرمترمکعب آب: کاربردهرمترمکعب آب درکشور با توجه به راندمان آبیاری و کاربرد آب شهری و صنعتی کمتر از 0.4 است که بايد برای افزايش آن تا 

بیش از يک، برنامه ريزی بنیادی انجام شود. افزايش کاربرد هر مترمکعب آب تا بیش از 1 به معنی آنست که حتی اگر زمینهای آبی کشاورزی کشور 1.6 برابر رقم کنونی 
شود و نیز جمعیت شهرها تا  1.5 برابر رقم کنونی افزايش يابد مابدون نیاز به سدها قادر به تامین نیاز ملی خواهیم بود.  

6( کاربردابزارهاي مالي دربخش آب: که سريع ترين اثربخشي را دارد و درحقیقت مصرف کننده را خودبه خود بسوي کاربردکلیه رهیافت هاي باال مي کشاند که عبارتست 
از فروش حجمي آب )که بويژه درکشاورزي به کاهش شديد مصرف خواهدانجامید(، تعیین آب بها باتوجه به محدوديت آب در کشور و تخصیص موثر،حذف يارانه کور و 

نرخ گذاري درست آب برپايه نرخ پايداري آن
7( مشارکت انجمن هاي غیردولتي وآب بران: در تصمیم گیری ها از موثرترين روشهای مديريت پايدار بخش آب بشمار می رود که می تواند به ذخیره بخش بزرگی از 

آب مصرفی دراثر مشارکت آب بران شهری و کشاورزی بیانجامد. درحقیقت انجمنهای آب بران، يامصرف کنندگان آب،ازبابت پیوندنزديک بامساله، اصالح کنندگان بالقوه 
سامانه مصرف و تقاضا بشمارمی روند و می توانند میلیاردها مترمکعب آب را صرفه جويی و بازيافت کنند.

8( توسعه واحیای قناتها اين میراث 4 هزارساله ايرانیان که پايدارترين روش کاربرد آب زيرزمینی، بشمار می روند ومسائل مزمن سفره های زيرزمینی تخلیه شده درپی 
چاه کنی و تلمبه بی رويه آب را درپی ندارندو توهم دسترسی به آب نامحدودايجادنمی کنند ونیز به نشست زمین دراثربرداشت بی رويه آب و خالی شدن سفره نمی 

انجامند و بهره برداری متناسب درسالهای کم آب و پرآب را میسر می سازند. متاسفانه بسیاری از قناتهای کشور زير مخزن سدهااز میان رفت)سدبارنیشابور، سدنهرين 
طبس، سد ماشکید سدسورک و....( 

9( گردآوری و دروی باران همانند آب بندانهای مازندران و گیالن از ديگر روشهای تامین آب است که با موفقیت کامل از صدها سال پیش انجام می شده است. به يمن 
اين روش 

10( استفاده از آب شیرين کن ها که بويژه در نواحی کنار خلیج فارس تجربیات زيادی در اين زمینه وجود دارد و جزاير و کشورهای خلیج فارس  همه آب مصرفی خودرا 
از اين روش بدست می آورند. آب بدست آمده از آب شیرين کن ها برای مصارف صنعتی، کشاورزی،فضای سبز و مصارف شهری کاماٌل مناسب است و البته قیمت تمام 

شده آن ازهرسدی ارزانتراست.
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 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
در مطالعات هیچ جايی ندارد. باتوجه به عمر 

اقتصادي سدها )50سال(، بايد آورد رودخانه ها 
باتوجه به رشد جمعیت و مصرف درآينده، 

تعديل شود تا از بیش برآوردها جلوگیري شود. 
مطالعات جامع و معنی دار اجتماعی تقريبٌا در 
هیچیک از طرح های سدسازی کشور انجام 

نشده است. و مهندسان "متخصص" برخالف 
گذشتگان ما و معماران انديشمند ايرانی با نگاهی 

کاماٌل تهی از نگرش به انسان و جوامع مختلف 

 

متاثر از سدها در باالدست، در مخزن، و در پائین 
دست، تنها ساخت و ساز به هر قیمت را هدف 
قرار داده اند. مطالعات خسارت مخزن يا انجام 

نشده است يا بشکل ناقص و فارغ از نگاه عمیق 
به جوامع و خرده فرهنگهای ارزشمند و خاستگاه 

های تمدن بشری و با ناديده گرفتن حقوق فردی 
و اجتماعی اهالی مخازن و نیز ارزش میراث 

 فرهنگی و ديداری مناطق يادشده انجام شده و 
 بیشتر به نسخه های تکراری بی محتوا برای 

رهاکردن مهندسان "متخصص" از شر اين مردم 
و جوامع شبیه است. 

جوامع بومي ساکن درياچه مخزن سدها، که غالبٌا 
نگهبانان و وارثان بخش قابل اهمیتی از تمدن 

کهن اين سرزمین و خرده فرهنگ های غنی آن 
هستند در سرنوشتی محتوم سکونتگاه، معیشت، 

و اراضي کشاورزي خودرا ازدست مي دهند و از 
تولیدکننده پرارزش کشاورزی به حاشیه نشینان 

 فاقد ارزش اجتماعی در منطقه يادرحاشیه 

چارچوب شماره  3 بیانیه سن فرنسیسکو
مديريت منابع آب، سازمان هاي مدني و سدهاي بزرگ:

• هدف از ساخت سد بايد بروشني تعريف شده باشد وشالوده هاي روشني براي سنجش موفقیت يا شکست  آن درآينده پیش بینی شود.
• در زمان برنامه ريزي، بايد همه گزينه هاي دستیابي به اهداف طرح، اعم از سازه اي و غیرسازه اي، بروشني تحلیل گردد.

• هر دولت يا بنگاهي که براي طرح هاي سدهاي بزرگ اعتبار تامین مي کند بايد دسترسي آزاد به داده هاي بکارگرفته شده و اطالعات طرح به شهروندان را اجازه دهد.
• ارزيابي کامل پیامدهاي کوتاه و بلند مدت زيست محیطي، اجتماعي و اقتصادي طرح بايد انجام گیرد و براي بازبیني و نقد آن از سوي کارشناسان مستقل، فرصت 

کافي داده شود.
• همه مردم خسارت ديده از سد چه در محدوه مخزن و چه در پائین دست بايد از احتمال اثرگذاري طرح برهستي و زندگي خود آگاه باشند و بايد در فرآيند برنامه ريزي 

مورد مشورت و نظرپرسي قرارگیرند و اهرم هاي سیاسي موثر براي رد طرح را داراباشند.
• همه مردمي که خانه ها، زمین ها يا معیشت خود را در سايه اجراي طرح سدسازي از دست مي دهند بايد به کمک موسسات حسابرسي خسارت شان تعیین و جبران 

گردد.
• خطر شکستن سدها براي ايمني و زندگي مردم مي بايست تشريح شود و تحلیل انجام شده بايد براي هرکس که در منطقه بالقوه متاثر از شکستن سد زندگي 

مي کند بسادگي دسترس پذيرباشد.
• هر طرح آبیاري همراه با يک سد بزرگ، بايد نخست تولید خوراک براي مصرف محلي را درنظر بگیرد و سپس تولید محصوالت نقدي را هدف قرار دهد. 

• هر طرح آبیاري همراه با يک سد بزرگ بايد در راستاي بکارگیري پايدار اراضي کشاورزي، يک برنامه جامع براي پیشگیري از شور و زهدار شدن زمین ها تهیه کند.
• طرح سدسازي بايد نشان بدهد که هیچ پیامد زيان آور مهمي )مانند پیامدهايي که به از دست رفتن حاصلخیزي خاک و يا شوري آن بیانجامد( بر عرضه خوراک يا 

معیشت مردم وابسته به کشاورزي در سیالبدشت هاي پائین دست نخواهد داشت.
• طرح سدسازي بايدنشان دهد که هیچ تهديدي براي کیفیت آب مصرفي کساني که در پائین دست زندگي مي کنند دربرنخواهدداشت.

• طرح بايد سالمت مردم را بهبودبخشد و نبايد خطرشیوع بیماري هاي ناشي ازآب راافزايش دهد.
• پیامدهاي زيست محیطي مصارف صنعتي وابسته به الکتريسیته تولیدشده از سد بايد در برنامه ريزي طرح در نظر گرفته شود.

• طرح سدسازي بايد نشان دهد که هیچ پیامد زيان آور مهمي برماهیگیري رودخانه اي، دهانه اي و ياساحلي پائین  دست خود ندارد.
• طرح سدسازي نبايد اثر زيان باري بر هیچ پارک ملي، جايگاه میراث فرهنگي، مناطق درنظرگرفته شده براي کارهاي با اهمیت علمي و آموزشي، و يا مناطق 

زيستگاهي گونه هاي درخطر و يا در معرض نابودي داشته باشد.
• برنامه جامع جنگل کاري و مهارفرسايش درمخزن وحوزه آبخیز بايد با طراحي تلفیق گردد.

• برنامه ريزي و مطالعات سدسازي بايد تعیین کند که آيا طرح پايدار است يا نه. اين مساله بويژه به تجمع رسوب در مخزن، شوري خاک و تغییر در میزان ورودي 
مخزن در پي تخريب آبخیزبازمي گردد. اگرطرح پايدارنباشد يک برنامه ترمیم و احیا بايد به مثابه بخشي از طراحي پروژه به آن پیوست شود. 

• هزينه هاي پیش بیني شده طرح بايد همه هزينه هاي اقتصادي خسارت هاي زيست محیطي ناشي از ساخت، آماده سازي، نگهداري بهره برداري، و نیز برچیدن سد را 
دربرداشته باشد. 

• تحلیل اقتصادي يک طرح سدسازي بايد دامنه عدم قطعیت و احتمال تغییر در برآوردهاي هزينه و درآمد طرح را تعیین کند.
• درآمدهاي پیش بیني شده سدها بايد برپايه تجربه طرح هاي گذشته انجام گیرد.

• برنامه ريزي سدهاي برقابي بايد تحلیلي از فايده ها و هزينه هاي ساير گزينه هاي تولیدبرق و حفاظت و ذخیره انرژي را ارائه دهد.
• براي اطمینان ازاينکه اجرا،بهره برداري و نگهداري سد وتجهیزات وابسته به آن، دستیابي به فوايد پیش بیني شده طرح را امکان پذير  می سازد، بايد ابزارهاي موثري 

ارائه شود. 
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 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
شهرهای اطراف بدل می شوند. جابجايي آنان، 
محسوس يا نامحسوس، بزورانجام مي شود. در 

مخزن يکی از سدهای دردست ساخت غرب 
کشور کشاورزی کهنسال به نگارنده گفت: "باما 
مثل حیوان رفتار می کنند". باآنکه مخزن سدها 

گاه بسیار بزرگ هستند و برای نمونه درياچه 
کرخه 162 کیلومترمربع است، اما مطالعات 

مناسبی از مخزن آنها و ساکنان و مالکان اراضی 
آنها دردست نیست. از 1375، بخشنامه هايي براي 

 ارائه طرح جايگزين معیشتی و سکونتی 

براي ساکنان مخزن سدها تهیه و تنظیم شده 
اما تاکنون طرح جايگزين معیشتي،سکونتي 

ارائه  و اجرانکرده ايم. بومیان را در بهترين حالت 
با پرداخت مبلغي کم به نزديک ترين شهرها 

کوچانده ايم. علیرغم شمارزياد سدهاي ساخته شده، 
تاکنون پژوهشي درباره سرنوشت جوامع بومي 
ساکن مخزن سدها انجام نداده ايم. کسی که 

خانه اش در مخزن سد تجن را ازدست داده بود به 
نگارنده  گفت بارها با نامه نگاری، ناکافي بودن 

 مبلغ دريافتي  را اعالم کرده اما جوابي 

دريافت نکرده است.  
مطالعات شبکه در بسیاری از سدهای کشاورزی 
اصاٌل انجام نشده است و به بهانه جدابودن شرح 
خدمات سدسازی از شرح خدمات شبکه آبیاری، 
حتی يک نقشه جانمايی درست از محل اراضی 
کشاورزی منسوب به سد وجود نداشته است. و 

البته بدون اطالعات مربوط به شبکه معلوم نیست 
که چگونه مطالعات اقتصادی يا زيست محیطی 

يا.. به توجیه طرح منجر شده است.
کنترل سیالب  های کوچک ومتوسط با سدها 
تاحدودی امکان پذيراست اما سیل هاي بزرگ 
خطرآفرين تر مي شوند. تجربه تلخ شکست سد 

خاکی دشت با تلفات جانی و مالی زياد از همین 
نمونه هاست. که در تاريخ  19/5/80 در پی 

بارندگی که به خودی خود مي توانست خسارات 
بسیار کمتري داشته باشد رخ داد.   مديريِت 
 غیرسازه اي  کنترل  سیالب با بهره گیري از 

روشهای غیرسازه ای آبخیزداري و سامانه هاي 
هشدار سیل ايمن تر از سدسازی است. 

تغییر کیفیت آب مخزن در نقاط گرمسیر و 
مناطق خشک و نیمه خشک بسیار محتمل 

است و به سبب يکجاماندن و خوراک ورشدن 
آب درمخزن  رخ مي دهد. نمونه آن سد میناب 

در هرمزگان است که برای تامین شرب 
بندرعباس ساخته شد اما با ظهور پديده خوراک 
وری و کاهش کیفیت و بويناکي، آب آن براي 

شرب و کشاورزی نامناسب شد. درخواست 
جلوگیری از تکرار تجربه سد میناب، در نظرات 

کارشناسي دفترفني آب برای سدهاي شمیل، 
نیان )جايگزين هاي ناپايدار شرب بندرعباس(، 

وساير سدهاي کشور بازتاب يافته است . مطالعات 
اليه بندي و پیش بیني کیفیت آتی آب، پیش از 

تصمیم گیري ضروري است. 
تبخیر آب ازسطح درياچه سدها بسیار زيادتراز 

رودخانه هاست. تبخیر ازسطح درياچه کرخه 
ساالنه بیشتراز 30 میلیون مترمکعب، معادل 
حجم يک سد بزرگ است. جريان اين آب در 

رودخانه، سفره  زيرزمیني دشت هاي پائین دست را 
تغذيه و کیفیت خودرا حفظمی کرد.

میراث فرهنگي تمدن بشري از کنار رودها 
آغازشده است، دره ها بويژه در خاورمیانه 

چارچوب شماره 4 بیانیه مدیریت آبخیز
1( تالش هاي بین المللي بايد افزايش يابد تا پوشش گیاهي که زماني براي حوضه آبريز رودخانه به 

مثابه پوشش زمین عمل مي کرد به حال نخستین خود بازگردانده شود. از دست رفتن اين پوشش زمین در 
قرن گذشته دلیل اصلي تخلیه سفره آب زيرزمیني، فرسايش خاک، خشکسالي ها و سیل ها در بسیاري از 

کشورهاست.
2( آب زيرزمیني بايد به مثابه يک منبع تجديدناپذير بشمار رود و کاربرد آن نبايد از تغذيه طبیعي سفره فراتر 

رود.
3( نیاز به آب بايد نخست در سطح جامعه مشخص شود، و هر راه چاره اي که براي تامین اين نیاز 

برنامه ريزي مي شود بايد در برگیرنده مشخصات مصرف کنندگان و منتفعین از برنامه باشد. راهکارها بايد 
مناسب با الگوهاي مصرف منابع مردم بومي باشد.

4(  سامانه هاي تولید محلي بايد به کمک جايگزيني گزينه هاي اکولوژيکي ايمن و نیزاز دور خارج کردن و 
حذف تدريجي موارد زير تقويت شود: کشت هاي سرمايه بر، کودهاي شیمیايي کشاورزي، کاربرد سوخت هاي 

فسیلي و مشتقات آن ها، کاربرد آب زياد در برابر هزينه کم.
5( جدول زماني يک طرح آب نبايد از سوي گروه هاي تامین کننده مالي يا وام دهنده هدايت و تعیین 

شود. توسعه متناسب، يک راه حل اقتصادي بلند مدت است. بنابراين برنامه ريزي و اجراي طرح بايد برپايه 
ديدگاه هاي فرهنگي اقتصادي جامعه مورد نظر و در بلندمدت مشخص گردد. 

6( روش هاي سنتي حفاظت و کاربرد آب بايد دوباره برقرار و نهادينه گردد. به جاي ساخت مخزن  بهتراست 
بیشتر به روش هاي گذشته بازگشت، روش هايي چون درختکاري در میانگیرها Buffer در پیرامون 

سامانه هاي حوضه آبريز، استخرها، حوضچه ها يا استخرهاي آب )آب بندان ها( و قنات  ها که به حفاظت و 
تامین آب کمک مي کرده است.

7( حفاظت از جنگل هاي باراني بزرگترين آبخیزهاي زمین مانند آمازون و کنگو، به بیشترين توجه فوري نیاز 
دارد. جنگل هاي باراني نقش بسیار مهمي در نگهداري سالمت بیوسفر يا زيست کره دارند.

8( حقوق قانوني وسیاسي حفاظت از محیط زيست دربسیاري ازکشورها ناشناخته مانده است. بنابراين 
درخواست مي کنیم که کشورها:

• براي مديريت آب قوانین و مقررات زيست محیطي ويژه وضع کنند و آن ها را تقويت کنند.
• مردمي کردن و عدم تمرکز در تصمیم گیري هاي مربوط به حفاظت ازمحیط زيست و مديريت منابع طبیعي. 

اين مهم دربرگیرنده فرايند گوش کردن به نظرات عموم درباره همه طرح هاي پیشنهادي است.
• حمايت از حقوق بشر بويژه براي طرفداران محیط زيست و نقدکنندگان طرح هاي آب

• ايجاد يک نظامنامه بین المللي مديريت منابع آب که راهبردهاي قانوني توسعه بخش آب را تهیه و 
دردسترس گروه هاي مدافع منافع عموم قرار دهد تا از تخلفات قانوني جلوگیري کنند.

• برنامه هاي موفق تامین آب پايدار بايد از سوي سازمان هاي طرفدار رودهاي جهان گردآوري و منتشرشود. 
اين کار مي تواند کمک کند تاجوامع دانشگاهي و کارشناسان توسعه به آزمون دوباره سامانه هاي سنتي تشويق 

شوند و نیز مي تواند کمک کند تا خودباوري و اعتمادبه نفس در مردم بومي بازسازي شود. 
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میراث فرهنگي ارزشمندي درخوددارند. کمابیش 
همه سدهای ايران در دره هايی ساخته شده و 

می شوند که خاستگاه تمدن بیش از 6 هزارساله 
ايران بوده است. سد کارون و بسیاری ديگر 

سدهای خوزستان و غرب کشور و نیز سدهای 
فارس و خراسان و.کرمان و.. در زمینه ازمیان 

بردن آثار و میراث فرهنگی  مثال زدنی هستند. 
اما مهم تر اينکه ازدست رفتن میراث فرهنگي 
چندهزارساله بخاطر ساخت سدهايی است 

که کاربرد مستندی نداشتند. سد سیوند داراي 
پیامدهاي منفي برآثارباستانی است و درعین حال 
میراث طبیعي،ديداري کمیابي رانیز زيرآب مي برد. 
علیرضا افشاري براين باوراست که "تنگه بالغي 

از کم مانندترين موزه هاي طبیعي..ايران است.  
تغییر در پائین دست، بسبب کاهش میزان آب 

حتمی است و اين کاهش غالبٌا به حذف فیزيکی 
رودخانه، نابودي زيستگاه هاي رودخانه اي، و 

گونه ها مي انجامد و کیفیت آب کاهش مي يابد. 
رودخانه کرج روزگاري از رودهاي مهم ناحیه 

بشمارمي آمد که نه تنها از جغرافیاي کشور 
حذف شده  و اراضي و باغ هاي حقابه بر پائین دست 

آن دچار مشکل شده اند، که سفره  زيرزمیني 
باافت شديد سطح آب روبروست. شکايت هاي 
زيادي مبني بر خشک شدن انهار سنتي يا کم  
شدن آب چاه هاي سیالبدشت وجوددارد. درپي 
ساخت سدهاي زياد روی سرشاخه هاي کارون، 
آب مصرفي در خرمشهر بسیار شورشد. هدايت 

الکتريکي آب درتابستان تا 17 هزار میکروموس 
برسانتیمتر رسید. مردم خرمشهر که در پائین ترين 

نقطه مصرف کننده آب کارون  هستند بابحران 
روبروشده اند. 

دکتر کديور مي نويسد: تاکنون روندتصمیم گیري 
درنظام سدسازي ايران، عمومًا تصمیم گیري 
متمرکز دولتي بوده است.   تصمیم گیري ها 

غالبًا بی توجه به مالحظات اقتصادي، اجتماعي، 
زيست محیطي، و بدون راستي آزمايي ادعاهاي 

ساختگی درباره آورد رودخانه، درآمدهاي 
اقتصادي، وازهمه مهم تر بدون توجه به مردم، 

حقابه بران پائین دست، متاثران از طرح يا 
نمايندگان آنها انجام مي شود.

توسعه شبکه هاي کشاورزي بهانه ساخت 

بسیاري از سدها بوده است. اما تقريبا در همه 
سدها غالبًا مستنداتی برای اين هدف ارائه 

نشده است. نگارنده درفاصله سال هاي 1376 تا 
1384 همکاري با دفترفني آب وزارت نیرو، در 
کم وبیش همه بیش  از 50 سد بررسي شده که 

هدفشان تامین آب کشاورزي اعالم شده بود، با 
کمبودهاي کلیدي درزمینه مستندسازي داده ها و 
حتي جانمايي اراضي کشاورزي برخوردکرده است. 

بنابر برآورد کارشناسان دفتر شبکه های آبیاری 
سازمان مديريت منابع آب کشور، بیش از يک 

میلیون هکتار شبکه هايي که هدف توجیه 
ساخت سدهابودند، شناسايي و اجرانشده اند. سد 
دز به هدف توسعه آبیاري ساخته شد اما 17000 

کشاورز بومي از زمین هايشان  رانده شدند تا 
"16000 هکتار زمین هاي کشاورزان رانده شده 
به شرکت هاي کشت وصنعت میتسويي، چیس 

منهتن، بانک امريکا، شل، کمپاني جان دير، و 
شرکت توسعه کشاورزی جهان واگذارشود". سد 
حنا با هدف تامین آب کشاورزي ساخته شد اما 

باهمه ارزشي که ويالهاي مشرف به درياچه 
آن پیداکرد، زمین هاي نیازمند به آب آن 

نامعلوم ماند. سد قره آقاج سمیرم نیز هدفش 
راتامین آب کشاورزي اعالم کرد اما اراضي آن 

شناسايی نشد. سد بهشت آباد بدون مستندسازي 
مصرف و بدون بررسي پیامدها در پائین دست، 
باادعاي ذخیره بیش از يک میلیارد مترمکعب 

آب، نیاز به بررسي هاي بسیار عمیق تر با 
استانداردهاي روز جهان دارد و گرنه مساله ساز 

خواهدشد. سد منگل علیرغم مخالفت بدنه 
کارشناسي دفتر فني آب در زمینه عدم توجیه 

اقتصادي، زيست محیطي، ناروشنی فوايد و اراضي 
کشاورزي، و خسارت مخزن بسیار سنگین، بدون 
ژرف نگري الزم باجرارفت. سد البرز نیز سرنوشتی 
مشابه داشت . کانال سراسري چالوس نیز ازديگر 

جلوه فروشي هاي مديريت سازه اي بخش آب 
با فوايد نامعلوم است که هدف آن تامین آب 

کشاورزي اعالم شده بود اما بدون راستي آزمايي و 
جامع نگری به اجرارفت. انجام مطالعات تطبیقي 

مي تواند ابهامات را روشن سازد.
گزينه های سدهاy 10 گزينه ارائه شده درچارچوب 

2 بسیار روشن و گويا هستند و عمدتٌا اصالح 

رفتار و پرهیز از هدررفت، روشهای غیرسازه ای 
و احیاری سامانه های ملی تامین آب مانند آب 

بندان ها و قنات ها، و نیز پاره ای روشهای نوين 
مانند آب بندان ها را دربرمی گیرند. 

آب بندان ها  در حقیقت همان روش گردآوری و 
دروی باران يا rainharvesting بشمار می 
روند و در مازندران و گیالن بخوبی و باهزينه 
هايی غیرقابل مقايسه با سدها بکار گرفته می 

شوند. استخرها و آب بندان ها )به شیوه کشاورزان 
مازندراني و کوهپايه هاي البرز( آب  باران در 
فصول سرد را به خوبي گردآوري مي کند ودر 

فصل خشک به مصرف مي رساند. بازديدی از آب 
بندان های بابلسر و توابع آن که درنهايت زيبايی 

و کارايی آب شالیزارهای اطراف خود را تامین می 
کنند اين پرسش را پیش می آورد که اساسٌا سد 
البرز چرا و با کدام توجیه در دست ساخت است. 

بنظر می رسد که اين سد به يک ارزيابی کامل و 
دقیق نیاز دارد تا از تکرار اشتباه تجن جلوگیری 
شود. و نیز خانوارهای بسیاری که معیشتشان به 
جريان آب در دهانه بابلرود وابسته است از خطر 

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شديد درامان 
بمانند.  

قنات ها درخشان ترين روش کاربرد آب زيرزمیني 
هستند. مک کالی می نويسد:"از 3000 سال پیش 

نزديک به 4000 قنات در ايران احداث شد که 
نزديک به نیمي از آنها تا دهه چهل دردست 
بهره برداري  بودند و سه چهارم کل نیاز آب 

ايران از قنات ها تامین مي شد. بعکس قنات ها 
که تنها با آهنگي از آبخوان آب برمی دارند که 
بتواند تجديدشود، موتورتلمبه ها تخلیه آبخوان 
را تاآنجا ادامه می دهند که سطح آب زيرزمینی 

پائین می افتد و قنات های فعال مي خشکند". 
سدها نیز در ازمیان بردن قنات هاي ايران 

سهم  موثري داشته اند. بسیاري از قنات  هاي 
فعال در مخزن سدها زيرآب رفته اند. سدهاي 

بارنیشابور، نهرينِ طبس و.. با هزينه بسیار 
سنگین تر از قنات ها ساخته شدند تا همان 

اراضي را آبرسانی کنند که قنات هاي غرق شده 
آبیاري مي کردند. بااين تفاوت که قنات ها آب را 

دربرابر آفتاب قرارنمي دهند که تبخیرشود، کیفیت 
آب را کاماًل حفظ مي کنند، بدست مردم ساخته 
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و نگهداريyبهره برداري  می شوند، پیامد منفي 
برمحیط ندارند، و سامانه هاي تخصیص موثر 

منابع آب بشمارمي روند. 
جواد صفي نژاد پژوهشگر برجسته نظام هاي 

آبیاري سنتي ايران، دسترسي به آب هاي 
زيرزمیني و انتقال آن ها به سطح زمین و 

بهره گیري  از آن ها را شگفتي عمومي قنات ها 
مي نامد.   پاپلي يزدي و لباف خانیکي، ايران 
را حوزه تمدن کاريزي يا قناتي مي نامند و 

براين باورند که تمدن کاريزي.. اقتصاد مبتني 
بر خرده مالکي، صنايع دستي و تجارت و 

اساسًا اقتصادي صلح جويانه و آرامش طلب و 
صرفه جويانه را بنانهاده.. که هويت مردمان تمدن 

کاريزي را مي سازد.  پروين باقری اهرنجاني 
مي نويسد: روزگار هخامنشیان اوج شکوفايي 

آبیاري و حفر کاريز در سراسر فالت ايران 
بشمارمي رود.. دردوره هخامنشي آن کس که 

کاريزي حفرمي کرد و آب بسطح زمین مي آورد 
مالیات پنج نسل براو بخشیده مي شد. او همچنین 

به باور شاردن سیاح فرانسوي اشاره می کند که: در 
فن اکتشاف و هدايت آب هیچ مردمي در جهان 

بپاي ايرانیان نمي رسند.  آداب و رسوم خاص 
حرمت گذاري به قنات و تقدس آن نزد ايرانیان 

 آنگونه که جمشید صداقت کیش مي نويسد  

دلیل مهم برتری اين شیوه بهره برداری ازمنابع 
آب است. اما دکتر سمساريزدي برآنست که در 
طول 30 قرن گذشته، قنات ها بااينکه بخش 

عمده اي از نیازآبي کشور را تامین مي کرده اند، 
همواره حافظ بیالن آبي در سفره هاي آب 

زيرزمیني بودند و هیچگاه اين موازنه را 
برهم نزده اند در نیم قرن اخیر، باورود تکنولوژي 
جديد.. چاه هاي عمیق و نیمه عمیق درهمه جا 
حفرشد..آبکشي هاي بي رويه باعث افت شديد 
سطح آب زيرزمیني و برهم زدن تعادل بیالن 

آبي سرزمین ها گرديد.  سمساريزدي داليل 
زوال قنات ها را به دو دسته اجتماعی و فنی 

تقسیم مي کند.   نتیجه  تحقیقات سمساريزدي، 
لباف خانیکي و دهقان منشادي پس از زمین لرزه 

بم نشان می دهد که مي توان در چهار فصل سال 
از آب قنوات در مزارع و باغ ها استفاده کرد. 

حفرچاه و تخلیه آب زيرزمیني بکمک موتور 
پمپ البته يکي از مهم ترين داليل از میان رفتن 

کاريزهاست و نیز پیامدهای نشست زمین را 
دربرداشته است. تحقیقات میداني عبدالعظم پويا 
نشان داده است، با تخلیه بي رويه سفره هاي آب 

زيرزمیني در برخي جاها با پديده نشست زمین تا 
12 متر روبرو شده ايم )دشت محمدآبادمیبد(.   

کاهش هدررفت در راستاي تخصیص موثر منابع، 

عبارتست از کاهش تلفات آب در مسیر منبع تا 
مصرف کننده در شبکه های کشاورزی و شهری. 

 )65%y70%( نگاهی به تلفات آبیاری درکشور
و نیز تلفات شبکه های شهری نشان می دهد 
که با اصالح شبکه ها امکان ذخیره میلیاردها 

مترمکعب آب در هر سال وجود دارد که مارا از 
ساخت بسیاری از سدها بی نیاز می کند.

کاهش مصرف آب بويژه در شهرها از مهم ترين 
گامها در مديريت پايدار بخش آب است. ما 

پیاپي اراضي زراعي و باغات کرج و شهريار، 
سپس  جاجرود و  طالقان را از حقابه  کشاورزي 

محروم کرديم تا در تهران به نامناسب ترين شیوه، 
با يارانه کور )بسود اقشار پردرآمد و پرمصرف( آب 

را دردسترس مصرف کنندگانی قراردهیم که در 
سايه ارزاني، روش  مصرف صرفه جويانه گذشتگان 

خود را فراموش کرده اند. اخیراً نیز ساخت 
سد ديگري در منجیل رودبار براي برداشت 
از حقابه شالیزارهاي پايئن دست براي تهران 

مطرح شده است و نیز چندين خط لوله ديگر براي 
برداشت ته مانده حقابه تخصیص يافته به کرج 

و شهريار دردست بررسي و اجراداريم بي آنکه 
بینديشیم که بجاي اين همه راهکار مديريت 

ناکارامد عرضه با رويکرد سازه اي، کافیست 
راهکارهاي مديريت تقاضا در راستاي کاهش 

مصرف بی رويه را بکارگیريم. کاهش مصرف و 
تلفات آب چه درکالن شهرها و چه در آبیاري، به 

ذخیره مقدار بسیار زيادي آب مي انجامد که نیاز 
به سدها را ازمیان مي برد.

ذخیره برق با بکارگیري مديريت تقاضا، تولید 
نگاوات نامیده مي شود که به جاي تولید 

مگاوات مي تواند پاسخگوي نیازها باشد و با 
نصب المپ هاي کم مصرف و اشاعه فرهنگ 
صرفه جويي بخوبي امکان پذيراست. مک کالي 
مي نويسد: "کاربرد روشهاي تجديدپذير تولید 
انرژي مانند نیروگاه هاي خورشیدي درآينده 

نزديک، به خط تولید ارزان و اقتصادي 
بدل خواهدشد. تاآنزمان کاربرد نیروگاه هاي گازي 

با تخصیص موثر منابع همسوتر، ارزانتر،  تولید 
گازهاي گلخانه اي آنها از سدها کمتر و زمان 

ساخت آنها کمتر از برقابي هاست)1.5سال دربرابر 
10سال(.
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بازيافت، بازکاربرد، بازچرخانی، و افزايش کاربرد 

هر مترمکعب آب سه راهکار بسیار مهم مديريت 
پايدار آب است که در همه جهان و حتی در 

کشورهای بسیار پرآب شمال اروپا شناخته 
شده است و بکارگرفته می شود که به مثابه 
دستیابی به منابع آب جديد است. متاسفانه 

مساله بازيافت بازچرخانی آب کشاورزی و شرب 
و صنعتی تاکنون درايران بررسی نشده است و 
هیچ تحقیقی دراين زمینه انجام نگرفته است. 

میانگین کاربرد هرمترمکعب آب در کشور نزديک 
به 0.4 است که بايد برای رسیدن آن دست کم 
به 1 برنامه ريزی های الزم انجام گیرد. کاربرد 

ابزارهای مالی دستیابی به اين سه راهکار را 
بخودی خود شتاب می بخشد.

مشارکت سازمانهای آب بران و سازمانهای 
غیردولتی در ساماندهی کاهش هدررفت و 

کاهش مصرف و بکارگیری نگاه و انديشه مردم 
از مهم ترين راهکارهای پیشنهادی توسعه پايدار 

و دستورالعمل 21 سازمان ملل است که در 

سراسر جهان سودمندی آن آزموده شده است. 
اين سازمان ها سرچشمه غنی راهگشايی به 

روشهای نو ويژه هر جامعه برای اصالح رفتار 
نادرست نسبت به منابع طبیعی هستند.

بکارگیری ابزارهای مالی راهیابی به اصالح رفتار 
نسبت به منابع را تسريع می کند. حذف يارانه 

های کور )يارانه يکسان برای همه اقشار و برای 
هر میزان مصرف( و تعیین قیمت مناسب برای 

اين منبع محدود و پرداخت يارانه تنها به مصرف 
کنندگان کم مصرف و ... روشهای بسیار اثرگذار 

بر کاهش مصرف و هدررفت آب است که به 
منزله دستیابی به میلیاردها مترمکعب آب جديد 

می تواند باشد.   
آب شیرين کن ها از مهم ترين اشکال تامین آب 
در نقاط ساحلی جنوب کشور از خرمشهر و آبادان 
تا چاه بهار می تواند بشمار رود. بويژه که تجربه 
جزاير خلیج فارس نشان دهنده امکان پذيری آن 

برای کاربردهای کشاورزی و شهری و صنعتی 
است و قیمت تمام شده آن نیز در سال های اخیر 

از قیمت تمام شده واقعی سدها بسیار کمتر است. 
در اين زمینه هم تاکنون پژوهش های الزم  

انجام نشده است. 
اگر نگاهی به تمدن و فرهنگ درخشان ايراني 
بیندازيم درگذر از چندين هزاره با همه ترسالی 

ها و خشکسالی های آن در اين سرزمین، 
خشکسالی را درک می کنیم و با آن بشیوه پايدار 
و بدون ويرانگری کنار می آئیم. نیز صدای پای 

آب را می شنويم و آب را می فهمیم. ادبیات 
ما از رودکی تا سپهری، علیرغم خشکسالی ها 
پراست از  باور و بزرگداشت آب و پیکره های 

آبی.  بی گمان وقت آن رسیده است که تقلیدکور 
از الگوهای بیگانه را رها کنیم و از ساخت و ساز 

آزمندانه و نابخردانه آبخیزها دست برداريم و 
با نگاهی به آنچه بوده ايم، و با تکیه بر هويت 

هوشمند ايرانی به حفاظت از آبخیزها و رودخانه 
ها، جنگل ها و پیکره های آبی میهنمان همت 

گماريم. 
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توصيه های اولين کنفرانس علمی 

کنوانسيون مقابله با بيابانزايی در باره 
 پايش و ارزيابی بيابانزايی

 وحيد جعفريان کارشناس مقابله با بيابانزايی

کاربری اراضی و نحوه مديريت سرزمین  
ارتباط مستقیمی با  انتشار و نیز ترسیب 
گازهای گلخانه ای دارد. چگونگی بهره 

برداری از سرزمین، تعیین کننده پیروزی و 
يا شکست جوامع فقیر وابسته به زمین در 

منازعه برای سازگاری با پیامدهای تغیرات 
آب و هوايی  است. بدين لحاظ با درک ارتباط 

سرزمین و اقلیم بايستی دانش مربوط به 
سرزمین را بعنوان مهمترين نقطه عطف برای 

همکاری بین کنوانسیونهای مقابله با بیابانزايی 
و تغییرات آب و هوايی مد نظر قرار داد. چنین 
دانشی مسلمًا ارتقاء و تداوم  هم افزايی اثرات 

کنوانسیونهای زيست محیطی ريو را در پی 
خواهد داشت.   

آنچه که در پی خواهد آمد ده توصیه برای 
اصالح و ارتقاء پايش و ارزيابی تخريب 

سرزمین و مديريت پايدار سرزمین است که 
در اولین کنفرانس علمی کنوانسیون مقابله 

با بیابانزايی در سپتامبر سال 2009 ارائه شده 
است. 

با توجه به اينکه مکانیسم تدوين گزارشات 
کشوری و نیز ارزيابی اجرای برنامه اقدام ملی 
متاثر از توصیه های مذکور می باشد، جا دارد 
اين توصیه ها در فرايند بازنگری برنامه اقدام 

ملی و نیز درتدوين سیاستها و برنامه های 
راهبردی مديريت سرزمین در کشور مورد 

 استناد قرار گیرد.

چهارچوب علمی: 
ارتباط متقابل جوامع محلی با اکوسیسم هايی که در 

آن زندگی می کنند ارتباطی پیچیده، متنوع و پويا 
می باشد. آنچه که در تدوين چهارچوب علمی پايش 

و ارزيابی بیابانزايی، تخريب سرزمین و خشکسالی 
مورد نیاز می باشد اين است اين پیچیدگی ها بدرستی 

شناسايی و تحلیل شده و در چهارچوب مناسبی به 
تصمیم گیران در سطوح مختلف ارائه شود. از طرفی 

برای آنکه نتايج حاصل از يافته های علمی  برای 
کلیه تصمیم گیران مفید واقع شود بايستی  برای 
مخاطبین مختلف در سطوح مختلف  قابل درک 

باشند. 

مدلهای ارزيابی جامع نگر:
پیشرفتهای بدست آمده در زمینه علوم بیو فیزيکی 

بايستی  با علوم اقتصادی، اجتماعی ، سیاستگزاری و 
اجرايی تلفیق شوند. چرا که هريک از اين جنبه ها، 

تاثیرات عمیقی بر وضعیت سرزمین خواهد داشت. در 
 Integrated اين راستا مدلهای ارزيابی جامع نگر

Assessment Models )IAMs( بعنوان 
ابزاری کارآمد می توانند برای دستیابی به مديريت 

 يکپارچه و جامع نگر بکار گرفته شوند. 

تجزيه و تحليل اقتصادی:
تجزيه و تحلیل منافع و هزينه ها می تواند تصمیم 

گیری برای سرمايه گذاری جهت مقابله با بیابانزايی را 
تسهیل کند. ارزش گذاری خدمات اکوسیستم بنحوی 

که منافع مالی ونیز منافع غیر مالی را پوشش دهد، 
اهمیت اين خدمات را برای ذينفعان مشخص خواهد 

نمود. خدماتی که تنها با صرف منابع مالی بدست 
نخواهند آمد)ارزشهای زيبايی شناسی ، فرهنگی و 
معنوی( اين خدمات بايستی بعنوان موارد کیفی در 

 فرايند پايش و ارزيابی مد نظر قرار گیرند.
     

مديريت دانش محور:
خط مشی مديريت دانش مرتبط با مقابله با بیابانزايی، 

تخريب سرزمین و خشکسالی)DLDD( بايستی 
بتواند درسهای آموخته از موفقیت ها و شکستها را 

به اشتراک گذارد. همچنین بايستی حوزه های دانش 
علمی و نیز دانش بومی را در بر گرفته و اين دو را 

به يکديگر نزديک کند. اين خط مشی موجب ارتقاء 
 بینش و واکاوی نظام پايش و ارزيابی خواهد شد.

تقويت ظرفيتها علمی:
يک مکانیسم علمی مستقل در رشته های مختلف 

برای رايزنی و ارائه توصیه های علمی به کنوانسیون 
مقابله با بیابانزايی تاسیس گردد. اين مکانیسم  در 
يک فرايند مشورتی با ساير کنوانسیونهای زيست 

محیطی مرتبط خواهد بود. شبکه علمی که در اين 
راستا تشکیل می گردد زمینه ساز بهبود ارتباط و 

پیوستگی تحقیقات مرتبط و کاربردی برای حمايت 
از برنامه های پايش و ارزيابی ارائه شده توسط 

 کنوانسیون خواهد بود. 

: SLM توجه به مديريت پايدار سرزمين
پايش و ارزيابی نبايستی تنها بر مقوله تخريب 

سرزمین متمرکز گردد، بلکه اصالح و احیاء سرزمین و 
 SLM استمرار عملکرد مطلوب آن از طريق اقدامات

 مد نظر قرار گیرد.

 ظرفيت سازی برای دست اندرکاران:
با ارتقاء ظرفیتهای انسانی از طريق تبادل دانش 

می توان بر پیچیدگی های فرايند پايش و ارزيابی 
DLDD/SLM فائق آمد. ظرفیت سازی برای 
هماهنگی برای همکاری تمامی بخشهای درگیر 

بايستی در دستور کار و سیاستگذاريهای دولتها قرار 
 گیرد.

هم افزايی عملکرد بخشهای مختلف:
SLM بلحاظ افزايش ذخیره کربن خاک، ناشی 
از بهبود پوشش گیاهی، اقدام موثری در جهت 

مقابله با پديده گرمايش زمین محسوب می شود. از 
طرفی SLM از طريق افزايش محصول و راندمان 

کشاورزی باعث افزايش در آمد کشاورزان و در نتیجه 
ارتقاء توانايی جوامع فقیر برای سازگاری با پیامدهای 

تغییرات آب و هوايی می گردد. SLM نیازمند 
مديريت طیف متنوعی از گونه های زراعی، مرتعی 

و جنگلی، جانوران و نیز میکروارگانیزم ها می باشد، 
بدين لحاظ توجه به تنوع زيستی شرط مديريت پايدار 
سرزمین می باشد. کنوانسیونهای مقابله با بیابانزايی، 
تغییرات آب و هوايی و تنوع زيستی می توانند میزان 

هم افزايی عملکرد خود را در پايش و ارزيابی تنوع 
 زيستی و ترسیب کربن شناسايی کنند.

ابزاری برای تمامی سطوح مختلف 
تصميم گيری:

ارزشها و خدمات اکوسیستم برای دست اندرکاران 
و ذينفعان بخشهای مختلف متفاوت می باشد. 

بنابراين سیستمهای پايش و ارزيابی بايستی بتوانند 
با تشخیص اين موضوع، اطالعات مورد نیاز برای 

سطوح مختلف را با تاکید بر مديريت پايدار سرزمین 
 )SLM( برای تصمیم گیران فراهم نمايند. 

: DLDD/SLM سيستم پايش
تاکنون مطالعات با ارزشی در ارتباط با پايش و ارزيابی 

توسط سازمانهای و نهادهای مختلف در سطوح 
بین المللی، ملی و محلی انجام  شده است اما اين 
مطالعات نیازمند اصالحاتی در زمینه جامع نگری، 
هماهنگی و تلفیق می باشند. بايستی يک سیستم 

DLDD/ فراگیر و منظم برای پايش و ارزيابی
"SLM تاسیس شود. 

www.unccd.net"
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زنان و بیابانزایی

ژينا دريای لعل، کارشناس محيط زيست

بسیاری از سازمانهاو نهادهای مرتبط با  فرايند 
بیابانزايی،  تخريب سرزمین و خشکسالی، بر 
نقش غیر قابل انکارزنان در اين فرايند تاکید 
دارند. طرح ها و پروژه های ارائه شده توسط 

اين نهادها، دستیابی به مديريت پايدار را تنها از 
طريق  ارتقاء مشارکت زنان در تصمیم  گیريها،  

ايجاد تشکلهای مرتبط با امر زنان ، مبارزه با 
بیسوادی ،به حداقل رساندن حجم و تراکم 
کارهای سنگین در بین آنان و رفع تبعیض 

جنسیت  در رابطه با  مشاغل  ومالکیت منابع  
امکان پذير می دانند. اين گزارش به مرور برخی 
از مسائل مربوط به ويژگیها و توانايی های زنان 

ساکن در مناطق خشک می پردازد .
دسترسی يکسان به اطالعات و فناوری

بسیاری از زنان جوامع روستايی آفريقا اطالعات 
مناسبی از فناوريهای جديد  ندارند و در اين 

جوامع زنان تنها نظاره گر فناوريهايی هستند که 
مردها برای داشتن آن تصمیم می گیرند و برای 
به دست اوردن آن مبارزه کرده واز فوايد بدست 
آمده بهره مند میشوند . به عنوان مثال اجرايی 
مردان اين جوامع از فناوريهای جديد در ارتباط 
با دام استقبال نموده اند چرا که تعداد دام برای 

آنها جايگاه اجتماعی آورده و نیز منبع کسب 
درامد میباشد ولی در باره  امور مربوط  به زنان 
و مسائلی که آنها با آن درگیر میباشند، انگیزه 

چندانی برای بهره گیری از تکنولوژی های 
جديد وجود ندارد. مانند  تامین آب ، بسیاری از 

فعالیتهای کشاورزی ، تهیه غذا و ... چرا که اين 
زنان هستند که بايد اين خدمات را به بهترين 
صورت و با تکیه بر تجربیات و توانايی های 

خود ارائه دهند برای مثال عدم  اولويت در بهره 
برداری از آب لوله کشی از آن جهت است که 
تامین آب از وظايف زنان به حساب می آيد و 

آنها موظف هستند که با هر مشقتی اين کار را 
انجام دهند. 

خانواده ها و مديران منابع طبیعی که سیستم 
تولید پايدار را اساس برنامه کاری خود قرار 

 میدهند بايد بدانند که موفقیت در اين کار بستگی 

به توسعه وگسترش مشارکت زنان در امورمربوط 
به  پروزه های  حفاظت خاک توسعه کارهای 

کشاورزی و شرکت دادن آنان در  تصمیم گیريها 
دارد .  در غیر اين صورت زمین های کشاورزی 

که منبع درآمد برای آنان میباشد بزودی ازبین 
خواهد رفت . )کوفی عنان 2005(

اقتصاد وابسته به کشاورزی ارتباط غیر قابل 
انکاری با آسیب پذيری افراد در مقابل باليای 
طبیعی  و نیز میزان ريسک و مخاطرات پیش 
رو دارد. هر چند که  اتفاقاتی مثل بیابانزايی ، 

 تخريب سرزمین  وخشکسالی )DLDD( ،هر 

دو قشر ضعیف و توانمند را تحت تاثیر قرار 
میدهد، بااين وجود قشر ضعیف بخصوص زنان 

بیشترين ضربه را متحمل میشوند چرا که توانايی 
سازگاری و کنار آمدن با اين پديده بستگی به 

داشتن سرمايه هايی همچون زمین کشاورزی و 
قدرت داشتن برای جابجايی و انتقال اين سرمايه 

ها دارد. مثال وقتی يک خشکسالی ناگهانی 
اتفاق می افتد، افراد ويا جوامع که دارای سرمايه 

میباشند میتوانند  در مکان ديگری سرمايه گذاری 
کرده  تا به اين وسیله  احتیاجات کوتاه مدت خود 

را بر طرف کنند. بنابراين بیشترين اثرات زيانبار 
ناشی از DLDD متوجه زنان مناطق خشک 
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ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
می باشد اين گروه در معرض مستقیم چالشهای 

ناشی از تغییرات آب و هوايی نیز قرار دارند. 
پیشگیری از تغییرات آب و هوايی يکی از اهداف 
سیاست گذاريهای مربوط به مسائل و حقوق زنان 

می باشد .

کنوانسیون مقابله با بیابانزايی به نقشی که زنان 
مناطق متاثر از بیابانزايی وخشکسالی ايفا میکنند 

پرداخته  و به اهمیت مشارکت موثر و کامل زنان 
و مردان در تمام سطوح برنامه ريزی جهت مبارز 
ه با بیابانزايی و کاهش آثار ناشی از  خشکسالی 

تاکید می کند . پیوستن زنان در برنامه های اقدام 
ملی بوسیله بازنگری اخیر جريانات زنان برای 

تصمیم گیری ها در سطوح ملی ثابت شده است . 
)Knabe and Poulsen ; 2004(

زنان مناطق خشک به علت اسیب پذيری بیشتر 
در مقابله با اثرات خشکسالی، نابرابری توزيع  

ثروت های موجود و نیز تغییر و جابجايی تحمیلی، 
می بايستی در سیاستگزاريهای مرتبط مورد توجه 

خاص قرار گیرند. نقش و جايگاه زنان بايد به نحو 
مطلوبی در چهارچوب برنامه ده ساله کنوانسیون 

گنجانده و به اجرا درآيد )2018 – 2008 (. 
تشکلهای زنان بايد بهبود معیشت زنان ساکن 

مناطق خشک را  هدف قرار داده و در اين 
راستا  می بايد در باال بردن سطح آگاهی زنان 
از مزايای محلی ملی و جهانی اين برنامه ها و 

ارتقاء مشارکت زنان در اين امور  برای رسیدن به 
اهداف استفاده شود. سیاستگذاری در اين زمینه با 
مخاطب قرار دادن زنان ومقابله با فرهنگ متداول 

در مورد مالکیت منابع ثروت واستفاده از خدمات 
بسیار زيادی که زنان در زمینه تولید ارائه می 

دهند صورت گیرد.
در اين جوامع در  فرايند تولید و عرضه بسیاری 

خدمات، تقسیم کار  براساس جنسیت میباشد، 
به اين  صورت که مردان وظیفه بازاريابی برای 

 فروش محصوالت کشاورزی و تولیدات دامی را 
برعهده دارند و کارهای مربوط به آماده کردن 
وپرورش زمین برای تهیه فراورده های غذايی، 

اولويت بندی کارهای مربوط به کشت ،جمع آوری 
هیزم، تهیه  و آوردن آب و همچنین رسیدگی به 

کارهای روزانه خانه بر عهده زنان می باشد.
خشکسالی اغلب  مردان مناطق خشک را به 

صورت فصلی يا دائمی به شهرها  می کشاند. 
با رشد و افزايش مهاجرتها  نقش های اساسی 
در بسیاری از جوامع بومی در حال دگرگونی و  

اضمحالل میباشد. هرچند زنان نیمی از مهاجران 
بین المللی میباشند. رشد و توسعه اين روند تاثیر 
عمیق  بر خانواده داشته  با نتايج غیر يکسان و 

نابرابر بر روی زنان و مردان، چرا که با مهاجرت 
مردان نقش زنان و مسئولیت آنان در تهیه وجمع 

آوری محصوالت کشاورزی و تولیدات دامی، 
بازاريابی وايجاد امنیت برای افراد جوان و سالمند 

خانواده چند برابر می شود.  همچنین تصمیم 
گیری در مسائل زندگی و امور خانه نیز بر عهده 
آنان قرار می گیرد.  در عوض مردانی که خانه را 

بعلت مهاجرت تر ک کرده اند هیچگونه مسئولیت 
جديدی در رابطه با امور خانه به عهده نگرفته 

اند. در جاهايی که مهاجرت فصلی انجام میشود 
رهبری تا برگشتن مردان بر عهده زنان می باشد. 

برنامه کنوانسیون مقابله با بیابانزايی ملل متحد 
ارتقا ء دانش زنان و شرکت دادن آنها در تصمیم 

گیر ها می باشد.
برقرار کردن مشارکت زنان، ارتقاء توانايی ها و 

ظرفیت سازی، در دسترس قرار دادن فرصتهای 
بهتر آموزشی و مراقبتهای بهداشتی، قانونی کردن 

حقوق زنان بر زمینهای کشاورزی و گسترش 
مالکیت زنان بر  روی زمین ها بخشی از برنامه 
های )UNCCD(می باشد. مسائل مربوط به 

زنان در کلیه برنامه های پروژه ها گنجانده شده و 
بوسیله سازمانهای کارگزار ملل متحد و سازمانهای 
مالی  حمايت کننده مورد تاکید قرار دارد. به طور 

خالصه ارتقاء آگاهی زنان به منظور دسترسی 
به منابع ثروت و مالکیت زمین و نقش آنان در 
ترسیب کربن ، مديريت آب ،استفاده  پايدار از 

تنوع زيستی و پرداختن به خدمات زيست محیطی 
الزامی است. 

نتیجه اينکه سیاست گذاری بايد طوری باشد 
که مشکالت زنان جوامع بومی را  در قالب رفع 

تبعیض و بهبود جايگاه آنان در سلسله مراتب 
جامعه خود مورد توجه قرار دهد . ارتباط بین نوع 
اکوسیستم ، فعالیتهای فرهنگی و تولیدات اولیه 

اقتصادی همه وهمه نیازمند  توجه ومخاطب قرار 
دادن زنان در جوامع خشک و پرداختن به مسائل 

آنان می باشد. 
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   اخبار ايران و منطقه

 (Dry-net) خبرنامه شبکه جهاني مقابله با بيابان زايي   

ابتکاري جهاني براي آينده مناطق خشک    
پیام دبیر کل ملل متحد و دبیر 

اجرایی کنوانسیون مقابله با 
بیابانزایی در نهمین اجالس نشست 

)COP9( اعضاء 
نهمین نشست کنفرانس اعضاء کنوانسیون 

مقابله با بیابانزايی از 30 شهريور لغايت 10 مهر 
1388  در بوئنوس آيرس ، آرژانتین و با حضور 

نمايندگان 154 کشوربرگزار گرديد. در خالل 
افتتاحیه اين نشست آقای لوک گناکاجا دبیر 

اجرايی کنوانسیون با تاکید بر ضرورت همگرايی 
کنوانسیونهای زيست محیطی و سازمانهای 

بین المللی ذيربط بر مديريت پايدار منابع آب و 
سرزمین خاطر نشان کرد ما نمی توانیم در انجام 

کاری مشابه و در همان راه گذشته و انتظار 
نتايج جديد داشته باشیم.دبیر اجرايی با اشاره به 

تدوين شاخصهای عملکردی و نیز سری حد اقلی 
شاخصهای موثر بر لزوم همکاری اعضاء جهت 

تدوين گزارشات بر مبنای اين شاخصا تاکید نمود 
و همچنین توصیه های ارائه شده توسط اولین 
 کنفرانس علمی در اين ارتباط را مفید دانست. 

پیام آقای بانکی مون دبیر کل ملل متحد نیز 
برای اعضاء قرائت شد متن اين پیام به شرح زير 

است:
کنفرانس اعضاي کنوانسیون مقابله با بیابانزايي 

فرصت مغتنمي است که اين پیام را براي اعضاي 
متعاهد شرکت کننده در اجالس کنوانسیون 

 ارسال دارم. من از دولت و مردم آرژانتین که 

میزبانی اين اجالس مهم را پذيرفته اند تشکر 
مي کنم. 

بیابانزايي، تخريب سرزمین و خشکسالي از مسائل 
چالشي زيست محیطي جهاني در عصر ما مي 

 باشد که بطور جدي در تضاد با دستیابي با اهداف 

توسعه پايدار مي باشد. 
توسعه بیابان ها موجب انهدام زندگي و معیشت 
انسان ها مي شود. بیابان زايي و تخريب اراضي 
موجب بي ثباتي جوامع و توسعه فقر و وخیمتر 
شدن روند تغییرات آب و هوا مي گردد. بیش 

از دو میلیارد نفر از مردم که در مناطق خشک 
 زندگي مي کنند از آسیب پذيرترين و فقیرترين 

مردم محسوب مي شوند. سه چهارم از مجموع 
بالياي طبیعي در سطح جهان ناشي از عوامل 

آب و هوا بوده و شرايط در حال بدتر شدن مي 
باشد. اين بالياي طبیعي در تلفیق با بیابانزايي و 
تخريب اراضي روند تخريبي بیشتري يافته است. 
ما بايستي توانايي خود را در چگونگي سازگاري با 
تغییرات آب و هوايي تقويت کنیم. مديريت پايدار 

سرزمین نقش اساسي از طريق ترسیب کربن، 
 احیاء اراضي و بازسازي پوشش گیاهي در اين 
فرآيند ايفا مي نمايد. اين گونه اقدامات نه تنها 

مقاومت در قبال تغییرات را افزايش مي دهد بلکه 
همچنین موجب امنیت غذايي و تولید کشاورزي 

و توسعه اقتصادي مي گردد. 
مباحثات شما مي تواند راهنماي مناسبي براي 
جامعه جهاني در تعیین سیاست هاي اصولي و 

نیز تجهیز منابع مالي باشد. هنگامي که رهبران 
جهان در کپنهاگ در کنفرانس تغییر اقلیم در 

دسامبر اجتماع مي کنند مسئله زمین و مردمي 
که معیشت و مشاغل آنها متکي به زمین است 

بايستي مورد توجه دقیق آنها قرار گیرد. من براي 
شما آرزوي موفقیت دارم./ 
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